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ЗВІТ 

про роботу виконавчих органів Пирятинської міської ради  

відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ 

 у 2016 році   

 

Закінчився звітний 2016 рік, від якого ми чекали багато змін в 

економічному і політичному житті нашої держави, на який покладали багато 

сподівань, і який прожили в умовах реформи місцевого самоврядування та 

впровадженні принципів децентралізації.  Пирятинська громада прожила його у 

статусі міської об’єднаної територіальної громади. У нас збільшилася не тільки 

кількість населення, територія управління та обслуговування, а й повноваження 

та зона відповідальності: в галузі освіти, культури, соціального захисту, 

охорони здоров’я, надання адміністративних послуг та прямі міжбюджетні 

відносини з держбюджетом. Незважаючи на всі труднощі, які супроводжували 

нас впродовж звітного року, міська влада не скоротила жодної соціальної 

програми, а навпаки їх розширила, прагнула виконати всі ті програми, які були 

прийняті та затверджені на початку року, а також співпрацювала та надавала 

фінансову підтримку установам та організаціям, розташованим на території 

міста.   

Головним завданням, над яким працював  виконавчий комітет міської 

ради впродовж 2016 року, була максимальна реалізація інтересів об’єднаної 

громади в реальних бюджетно-фінансових, економічних та соціальних умовах, 

в межах Конституції та законів України.  

Завдяки цілеспрямованій роботі виконавчого комітету  вдалося 

забезпечити нормальне функціонування комунальних підприємств та освітніх 

закладів міської ради, покращити їх матеріально-технічний стан та придбати 

спецтехніку, покращити інфраструктуру сільських населених пунктів та 

досягти певних позитивних результатів у забезпеченні життєдіяльності 

громади. З метою впровадження реформи місцевого самоврядування та 

створення нової ефективної системи управління 15 травня 2016 року були 

проведені перші вибори та обрано старост у селах Калинів Міст та 

Олександрівка.  

У своїй роботі ми керувалися принципом відкритого діалогу з міською 

громадою. З проблемних питань проводилися сходки за місцем проживання 

(встановлення дитячих майданчиків, перейменування вулиць, проведення 

водогону селах: Заріччя та Голобородька), засідання Клубів громадського 

діалогу (створення ОСББ, впровадження заходів з енергозбереження, 

продовження співробітництва), зустрічі, громадські слухання (обговорення 

Генплану міста, тарифів, співробітництва по водопостачанню з Тарасівською 

сільською радою), консультації з громадськістю (громадський бюджет). Адже 

тільки пояснюючи свої дії, ілюструючи їх конкретними справами або доносячи 



до громади  конкретне бачення вирішення проблем, влада може ефективно 

реалізувати свої плани. 

Звітний рік був продовженням вже розпочатої роботи задля досягнення 

мети: зробити Пирятин сучасним містом, забезпечити достойне життя в 

об’єднаній громаді, покращити добробут людей. 

У цій важливій справі варто  завжди починати з самих себе, тобто з  

сучасного працездатного управлінського колективу міста - виконавчого 

комітету ради, до складу якого також входять авторитетні в місті і в районі 

представники громади, професіонали своєї справи, які представляють різні 

сфери життєдіяльності міста: медицину, соціальний захист, виробництво та  

підприємництво.  

Виконавчий комітет утворений рішенням міської ради в кількості 20 осіб 

на чолі з міським головою. 

Виконавчий комітет ради здійснює свою діяльність на основі власних та 

делегованих повноважень, передбачених статтями 27-40 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні“ та чинного законодавства.  

Зазначені статті Закону регламентують діяльність структурних 

підрозділів  виконкому міської ради та забезпечують реалізацію повноважень у 

сферах: соціально-економічного і культурного розвитку,  бюджету і фінансів, 

управління комунальною власністю, житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, 

транспорту, будівництва, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 

спорту, соціального захисту населення, регулювання земельних відносин та 

охорони навколишнього природного середовища, а також забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

та надання безоплатної первинної правової допомоги.  

Впродовж 2016 року проведено 37 засідань  виконкому міської ради 

(планових 24, позапланових - 13), на  яких прийнято 372 рішення з різних 

питань (у 2015 - 289).  

Найбільшу частку з яких становлять питання: житлові (квартирний облік) 

– 86, комунальні – 72, підприємництва (надання тимчасового дозволу для 

виносної торгівлі, розташування ТС) – 53, благоустрою (присвоєння та 

упорядкування адреси приміщень, земельних ділянок) – 32,  соціального 

захисту (призначення опіки, піклування, допомога військовослужбовцям, 

мобілізованим на військову службу, та членам їх сімей, надання матеріальної 

допомоги на поховання) – 32, діяльності виконкому міської ради (підсумки 

звернень, делеговані повноваження, стан дотримання антикорупційного 

законодавства) – 28, фінансових планів та господарської діяльності 

комунальних підприємств – 25, надання дозволу на виготовлення будівельного 

паспорта забудови – 15, освіти і культури – 15, тарифної політики – 8, 

фінансово-бюджетної дисципліни – 3, інші – 3. 

Важливими для громади були рішення виконкому міської ради стосовно 

організації харчування дітей в навчальних закладах міської ради, продовження 



роботи щодо організації системи збору твердих побутових відходів, ефективної 

та якісної роботи комунальних підприємств, коригування тарифів на житлово-

комунальні послуги, продовження співробітництва з сільськими громадами 

району.  

Питання благоустрою, озеленення, проведення робіт з населенням за 

місцем проживання  допомагають вирішувати органи самоорганізації населення 

– 22 квартальні комітети. Крім того, важливою є робота голів сільських 

квартальних комітетів у допомозі по веденню погосподарського обліку в 

сільських населених пунктах міської ради. 

Виконавчий комітет координує роботу відділів виконкому, підприємств 

та установ, що належать до власності територіальної громади міста. 

Безпосередню роботу по розгляду планових питань та усних і письмових 

звернень, підготовці проектів рішень виконкому та міської ради, контролю за 

виконанням прийнятих рішень по питаннях, віднесених до компетенції органів 

місцевого самоврядування, здійснює апарат міської ради. Порівнюючи 

кількість службовців серед ОТГ Полтавської області, можна зазначити, що в 

нашій ОТГ вона була однією з найменших (32), при цьому навантаження на 1 

службовця з надання послуг населенню було одним з найбільших 327 осіб.  Для 

реалізації нових повноважень та завдань впродовж звітного періоду 

створювалися нові відділи виконавчого комітету та  вносилися зміни до 

штатної чисельності апарату. Кількість штатних працівників збільшилася з            

23 до 71 особи, проте реальна кількість працюючих на кінець 2016 року 41 

особа, з них – 33 посадових осіб, 5 службовців та 2 технічні працівники. На 

жаль, ця проблема була зумовлена відсутністю професійних кадрів, здатних 

якісно виконувати функціональні обов’язки, та відсутністю вільних приміщень, 

де можна розмістити спеціалістів, забезпечивши належні умови праці. З метою 

часткового вирішення проблеми була проведена відповідна робота щодо 

вивільнення кабінетів нотаріальною конторою на І поверсі адмінприміщення 

міської ради та облаштування там кабінетів для працівників фінансового та 

економічного блоку виконкому. 

Протягом 2016 року проведено 8 засідань конкурсної  комісії  на 

заміщення вакантних посад в апараті  міської ради, призначено на посади 22 

особи. 

І на сьогодні одним із першочергових завдань, які стоять перед 

керівництвом міської ради, є заповнення наявних вакансій в апараті міської 

ради та формування потужного кадрового потенціалу.  

Робота апарату міської ради здійснюється у відповідності до 

затвердженого плану роботи виконкому та завдань, що ставляться на планово-

розпорядчих нарадах у міського голови.  

Систематично проводяться щотижневі наради  у міського голови, на яких 

розглядаються та вирішуються поточні питання і визначаються шляхи 

вирішення проблемних та перспективних питань. Впродовж 2016 року 

проведено 128 нарад, за підсумками яких відповідальним виконавцям дано 

відповідні доручення, які стосувалися питань діяльності освітніх закладів, 



організації харчування дітей у дитсадках та школах міської ради, реалізації 

проектів та програм, ремонту дорожнього покриття вулиць, асфальтування, 

освітлення вулиць, водопостачання, обслуговування житлового фонду, 

розгляду окремих звернень та скарг громадян.  

Необхідно зазначити, що впродовж 2016 року виконавчий комітет міської 

ради активно працює над провадженням е-врядування та „Smart City“. З метою 

забезпечення прозорості та відкритості в діяльності міської ради, вивчення 

громадської думки та виявлення гострих проблемних питань в громаді, які 

потребують вирішення, виконавчим комітетом із травня цього року 

використовується веб - сервіс „Розумне місто“, на якому функціонує  розділ 

„Електронні петиції“. „Розумне місто“ – веб-сервіс, що реалізує концепцію 

„Smart City“ в частині ІТ та надає інструменти для оптимізації процесів 

самоврядування та запобігання корупції.  

З метою забезпечення доступності та відкритості бюджету міської ради, 

запобігання корупції використовуються  Розділи: „Відкриті фінанси“, в якому 

відображаються транзакції з порталу публічних фінансів „E-Data“, та 

„Електронні закупівлі“, де  відображаються процедури закупівель, які 

проходять через Електронні аукціони „Прозорро“.  

У грудні звітного року міською радою підключено  сервіс  „Черга на 

житло“. У цьому розділі оприлюднюються списки громадян, які перебувають 

на квартирному обліку при виконкомі Пирятинської міської ради.  

Крім того, у разі необхідності, мешканці нашої громади можуть 

скористатися інформацією розділу „Донорство крові“ - автоматизованою 

системою рекрутингу донорів крові, основна мета якої - встановити швидкий 

контакт „донор – реципієнт“. Проект „ДонорUA“ також спрямований на 

координацію донорів крові та пропаганду безоплатного донорства в Україні.  

Скориставшись розділом „Електронні послуги“, є можливість 

ознайомитися з переліком Електронних послуг „IGOV“ та здійснити їх 

замовлення (якщо це дозволяє зробити система „IGOV“).  

Найближчим часом планується підключення розділу „Відкритий бюджет“  

та налагодження співпраці комунальних підприємств міста з веб-сервісом 

„Розумне місто“ в частині „Зауважень ЖКГ“.  

Для автоматизації ділових процесів організації і ділової логіки щодо 

створення та обліку проектів документів, реєстрації та опрацювання вхідної, 

вихідної кореспонденції, організаційно-розпорядчих документів і нормативно-

правових актів, звернень громадян, запитів на інформацію, заявок, договорів та 

інших документів, прийняття рішень і формування резолюцій, доручень, 

завдань та скорочення термінів проходження документів та покращення 

ефективності роботи персоналу в 2016 році придбано систему електронного 

документообігу АСКОД™ та розпочато її впровадження.  

Ці заходи дали можливість змінити систему роботи з документами, 

покращити виконавську дисципліну в міській раді та стали підготовчим етапом 

до роботи Центру надання адміністративних послуг.  

За звітний період міським головою видано розпоряджень: 



1) з основної діяльності – 150 (у 2015 - 130), з них: 81 – з питань 

організації роботи ради та виконкому, 20 – освіти, 19 – надання матеріальної 

допомоги (на лікування, допомога військовослужбовцям, мобілізованим на 

військову службу, та членам їх сімей), 18 - з  питань житлово-комунального 

господарства, 4 – з фінансових питань (виплата коштів на придбання овочів для 

дошкільних навчальних закладів), 2 – участь у міжнародних проектах і 

програмах, 6 – інші; 

2) кадрових – 104 (у 2015 - 59); 

3) фінансово-господарської діяльності – 94 (у 2015 – 49); 

4) про щорічні оплачувані відпустки та відпустки у зв’язку з навчанням 

– 60 (у 2015 - 31); 

5) про короткострокові відрядження в межах України – 101 (у 2015 -).  

Одним із пріоритетних напрямків діяльності апарату виконавчого 

комітету міської ради є робота зі зверненнями громадян та надання якісних 

адміністративних послуг. З цією метою створено належні умови прийому 

громадян, забезпечено  своєчасний та якісний розгляд  пропозицій, заяв і скарг, 

оперативного  вирішення порушених в них питань.  

З метою забезпечення конституційних прав і свобод громадян, вирішення 

проблем, які турбують жителів міста, розглянуто надійшло 519 звернень, у 2015 

році – 359, з них: письмових – 392 (287), в тому числі 3 анонімних та 6 скарг. 

На особистому прийомі  у міського голови побувало 127 (72) осіб. 

З метою вирішення проблем, які турбують мешканців міста, проводиться 

моніторинг повторних та колективних звернень громадян і звернень, які 

надходять до органів влади вищого рівня, а також причин, що їх породжують. 

До органів влади вищого рівня громадянами міста надіслано                         

41 звернення, з них: 29 – до КБУ „Обласний контактний центр“ та 12 – до 

Пирятинської райдержадміністрації.  

У 2016 році надійшло 18 петицій (із них: активні – 2, розглядаються – 3, 

відхилені – 8, не зібрали голоси – 5). З них 3 петиції розглянуто на сесії міської 

ради 23 грудня 2016 року та прийнято відповідні рішення. 

Найбільшу частку питань, порушених у зверненнях громадян, що 

надійшли до міської ради,  складають питання комунального господарства – 

133 (138), житлової політики – 68 (54), аграрної політики і земельних відносин 

– 46 (40), екології та природних ресурсів – 69 (49), соціального захисту – 82 

(12), праці і заробітної плати – 28 (2). 

Всі звернення були розглянуті відповідно до чинного законодавства та в 

межах компетенції, надано необхідну допомогу. На  запитання, порушені у 

зверненнях, заявникам надавалися вичерпні, аргументовані та ґрунтовні 

роз’яснення.  



За результатами розгляду звернень позитивно вирішено – 217, роз’яснено 

– 281, переадресовано за належністю – 1. 

Від установ, підприємств та організацій надійшло 3337  листів (у 2015 – 

2389), з яких 574 складають питання земельних відносин та 237 з питань 

будівництва, транспорту та ЖКГ. Інформаційних запитів від фізичних осіб, 

юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи надійшло 96 

(у 2015 - 94). Працівниками виконавчого комітету ініційовано та направлено в 

установи різних рівнів листів та клопотань 708.  Значна увага приділяється 

якості підготовки документів та дотриманню термінів їх виконання.  

Спеціалістами виконкому за зверненнями мешканців міста підготовлено 

та видано у 2016 році 8253 довідок (у 2015 –9336), з них: 

6537 (7817) письмових довідок про склад сім’ї, місце реєстрації особи;  

1538 (1418) – з земельних питань; 

178 (101) – присвоєння (зміна) адреси. 

З метою покращення якості надання муніципальних та адміністративних 

послуг на І поверсі адмінприміщення міської ради облаштовано Центр 

муніципальних послуг, де  надаються муніципальні послуги та адміністративні 

послуги. У зв’язку з набуттям нових повноважень з квітня 2016 року, 

виконавчим комітетом забезпечується  державна  політика у сфері  державної 

реєстрації місця проживання громадян; нерухомості та бізнесу, формується 

Реєстр територіальної громади.  

Систематично при виконкомі міської ради функціонують дорадчі органи: 

 комісія з питань укомплектування комунальних дошкільних навчальних 

закладів, розміщених на території Пирятинської міської ради; 

комісія по звільненню від сплати за надані комунальні послуги  членів 

сімей військовослужбовців – жителів Пирятинської міської ради, мобілізованих 

на військову службу, та осіб, що несуть службу за контрактом в зоні 

антитерористичної операції; 

архітектурно-будівельна рада; 

комісія з питань наповнення міського бюджету; 

комісія з конкурсних торгів; 

комісія з питань вибору земельних ділянок; 

комісія по обстеженню зелених насаджень, що підлягають видаленню; 

опікунська рада; 

адміністративна комісія; 

комісія по попередньому розгляду матеріалів для надання разової 

грошової допомоги малозабезпеченим та хворим громадянам; 

комісія щодо контролю за дотриманням стандартів, нормативів, норм, 

порядків і правил у сфері житлово-комунальних послуг; 

комісія по здійсненню контролю за додержанням правил при нарахуванні 

тарифів на житлово-комунальні послуги; 

постійно діюча міжвідомча комісія для розгляду питань щодо 

відключення споживачів від мереж ЦО; 

комісія по розгляду питань з підготовки регуляторних актів; 



житлово-побутова комісія; 

комісія з безпеки дорожнього руху;  

об’єктова комісія з питань надзвичайних ситуацій; 

постійно діюча комісія з питань поводження з безхазяйними відходами на 

території Пирятинської міської ради; 

конкурсна комісія на заміщення вакантних посад в апараті виконавчого 

комітету; 

комісія з проведення експертизи цінності документів виконкому міської 

ради; 

дорадча група з питань доступу до публічної інформації при 

Пирятинській міській раді; 

постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян; 

евакуаційна комісія; 

Рада підприємців. 

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради здійснює свою діяльність 

керуючись принципами відкритості та прозорості, що є необхідною умовою 

демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної 

взаємодії місцевого самоврядування з громадою міста.  

З метою забезпечення інформаційної відкритості муніципалітету, 

створення належних умов для доступу до публічної інформації працівниками 

виконкому наповнюється відповідними матеріалами 2 веб-сайти: 

територіальної громади Пирятинської місбкої ради та міста Пирятин і 

Пирятинського району, ведеться сторінка у Facebook.  На цих веб-ресурсах 

систематично та оперативно розміщується  інформація про діяльність 

виконкому, на веб-сайтах оприлюднюються проекти та рішення міської ради і 

виконкому. З метою вивчення громадської думки та забезпечення зворотнього 

зв’язку на сайті територіальної громади Пирятинської міської ради 

функціонують розділи „Інтернет-приймальня“ і „Опитування“.  

Активне використання засобів масової інформації дозволяє значно 

підвищити інформованість населення, вирішувати проблеми на стадії їх 

виникнення, при необхідності оперативно вживати відповідних заходів. З 

метою посилення гласності та прозорості в діяльності міської ради на сторінках 

районної газети „Пирятинські вісті“ друкуються інформаційні матеріали з 

різних питань соціально-економічного розвитку міста, про заходи, вжиті 

міською владою щодо поліпшення стану справ, залучення громади до їх 

розгляду та вирішення. 

Проблемні питання щодо вирішення актуальних питань життя громади, 

діяльності міської ради (наради, засідання виконкомів, сесії, громадські 

слухання), комунальних підприємств, навчальних закладів висвітлюється у ПП 

„ТРК „Пирятин“. 

В 2016 році проведено прямий ефір міського голови з мешканцями міста 

в програмі „Зворотній зв’язок“. 



Впродовж звітного періоду міська рада працювала над  пошуком цікавих 

та корисних для громади і апарату виконавчого комітету проектів та програм, 

спрямованих на розвиток громадянського суспільства, покращення якості 

надання адміністративних та житлово-комунальних послуг.  

У рамках реалізації польсько-українського проекту „Суспільна підтримка 

реформи місцевого самоврядування. Мережа Клубів громадського діалогу“, 

який реалізовувався Фундацією розвитку місцевої демократії (Польща, Щецин) 

та Інститутом демократії ім. Пилипа Орлика (Україна) продовжилася робота по 

формуванню системи довіри, підзвітності міської влади громаді. Місцева 

громада постійно залучалася до участі в процесі визначення актуальних питань 

та прийняття рішень. Проведено 8 засідань Клубу громадського діалогу з різних 

тематик.  Містам Гребінка та Червонозаводське надано допомогу в створенні та 

організації діяльності Клубів громадського діалогу.  

Варто зазначити, що в рамках польсько-українського проекту „Без 

мешканців не вдасться“, який реалізується Фондом „Школа лідерів“ (Варшава) 

та Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ та співфінансується з 

коштів Польсько-канадської програми підтримки демократії, виконавчим 

комітетом було розроблено Положення про консультації з громадськістю на 

території Пирятинської міської ради. Представники виконкому пройшли 

навчання у „Школі модераторів“, основною метою якого було обговорення 

процесу розробки положень про громадські консультації в громадах та 

проведення практичних занять з вдосконалення навичок модерації публічних 

заходів під час проведення таких консультацій. 

За допомогою  шведсько-українського проекту „Місцеве самоврядування 

та верховенство права в Україні“, який реалізується шведською  урядовою 

організацією „Академія Фольке Бернадотта“ за підтримки Шведського 

Агенства з міжнародного співробітництва (SIDA) в партнерстві з 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України, Асоціацією малих міст України та Києво-Могилянською 

Академією, розроблено інформаційні картки адмініративних послуг, розпочато 

роботу над впровадженням у виконкомі системи управління якістю.  

Для створення ефективної системи управління в об’єднаній громаді 

міською радою спільно з проектом Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ) „Реформа управління на сході України“  розпочато 

реалізацію  проекту „Створення моделі управління старостатів у с. Калинів 

Міст та Олександрівка“.   

Для підвищення фахового рівня по написанню проектів та програм 

команда міської ради приймала участь у дистанційному навчанні Швейцарсько-

українського проекту „Підтримка децентралізації в Україні“ DESPRO „Школа 

місцевого самоврядуванння“, „Децентралізація: повноваження - ресурси - 

відповідальність“ та „Управління проектами місцевого розвитку“.  

З метою ознайомлення з досвідом колег з інших регіонів України та 

вивчення європейського досвіду для удосконалення та впровадження нових 

методів і форм в роботу міської ради та життя об’єднаної громади міський 
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голова приймав участь навчанні по програмі Ради Європи  „Академія 

лідерства“. 

В рамках реалізації Програми Ради Європи та Міністрества регіонального 

розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України „Кращі 

практики місцевого самоврядування“ у 2016 році поширювався досвід 

Пирятинської міської ради по співробітництву („Придбання сміттєвоза та 

контейнерів для покращення матеріально-технічної бази громад – спільний 

крок до чистого довкілля Пирятинського краю“ ) та досвід щодо активізації 

громади та залучення її до прийняття рішень (Клуб громадського діалогу).   

Значна увага виконавчим комітетом приділяється розвитку активності 

нашої  громади. Ми готові до переходу на якісно новий рівень співпраці влади і 

міської громади - рівень партнерства та довіри, заохочуємо місцеву громаду до 

участі в процесі прийняття рішень, запрошуючи пирятинців до діалогу.  

Крім того, громадяни міста Пирятин та сіл міської ради мають змогу 

постійно отримувати безоплатну правову і консультативну допомогу в 

громадських приймальнях при виконкомі міської ради, зокрема: з питань 

захисту прав споживачів та по наданню юридичної допомоги. 

Міською радою забезпечується право пирятинців бути присутніми на 

відкритих засіданнях міської ради та міськвиконкому при обговоренні питань 

у зв’язку з розробкою планів економічного та соціального розвитку населених 

пунктів Пирятинської міської ради, проекту бюджету, проектів міських 

цільових програм та інших рішень, що представляють суспільний інтерес 

загальноміського значення, а також при розгляді питань, що стосуються 

особисто цих осіб. 

 

Повноваження у сфері соціально-економічного і  

культурного розвитку, планування та обліку 

 

З  метою виконання повноважень у сфері соціально-економічного і 

культурного розвитку, планування та обліку у 2016 році виконавчим комітетом 

міської ради реалізовано Програму соціально-економічного розвитку 

Пирятинської об’єднаної міської територіальної громади на 2016 рік та План 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2016 рік.  

В рамках швецько-українського проекту „Місцеве самоврядування та 

верховенство права в Україні“  для  дослідження потреб громади та залучення її 

до планування власного майбутнього, визначення шляхів подолання проблем 

діяльності об’єднаної територіальної громади було розроблено Стратегію 

розвитку Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 2017- 

2020 роки.  

З метою виконання власних та делегованих повноважень впродовж року 

реалізовувалися міські цільові програми, спрямовані на розвиток житлово-

комунального господарства, соціального захисту населення, в тому числі 

ветеранів війни, праці та учасників антитерористичної операції, оздоровлення 

дітей, підтримки медичної галузі та інші програми: 



Програма оздоровлення та відпочинку учнів 1-4 класів ЗНЗ на території 

Пирятинської міської ради на 2016 рік; 

Програма дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням „Сузір’я-

Z“ при Пирятинській станції юних техніків влітку 2016 року; 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей в спортивно-оздоровчому 

таборі „Старт“ при Пирятинській дитячо-юнацькій спортивній школі влітку 

2016 року; 

Програма відпочинку та оздоровлення дітей в профільному таборі 

відпочинку з денним перебуванням „Юні  умільці“ при ЦДЮТ влітку           

2016 року;                            

Програма розвитку авіамоделізму (радіокеровані моделі) при 

Пирятинській станції юних техніків на 2016 рік; 

Програма „Шкільний автобус“ на 2016 рік; 

Програма соціального захисту населення на 2016 рік; 

Програма підтримки членів сімей військослужбовців, які проживають на 

території населених пунктів Пирятинської міської ради, мобілізованих на 

військову службу та які несуть службу по контракту в зоні антитерористичної 

операції, на 2016 рік; 

Програма оздоровлення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, на 2016 рік; 

Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2016 році; 

Програма „Всебічний захист соціально-економічних прав ветеранів війни, 

праці, військової служби, пенсіонерів, інвалідів та учасників антитерористичної 

операції на 2016 рік“; 

Програма  покращення  фізичого  та  психологічного  стану  учасників  

антитерирористичної  операції  на  2016  рік; 

Програма відновлення мереж водопостачання міста Пирятина на 2016 рік;  

Програма розвитку комунального підприємства „Пирятинський міський 

водоканал“ на 2016 рік; 

Програма  зайнятості  населення  на  2016  рік; 

Програма утримання служби благоустрою комунального підприємства 

„Каштан“ на 2016 рік; 

Програма розвитку комунального підприємства „Готель „Пирятин“ на 

2016 рік; 

Програма фінансування потреб комунального підприємства „Каштан“ на 

утримання об’єктів комунальної власності на 2016 рік; 

Програма культурно-мистецьких заходів на 2016 рік; 

Програма розвитку фізичної культури і спорту районної організації 

ВФСТ „Колос“ АПК України на 2016 рік; 

Обладнання вузлами обліку теплової енергії (реконструкція системи 

теплопостачання) житлових будинків м.Пирятина на 2016 рік; 

Програма розвитку Територіального сервісного центру № 5347 

Регіонального сервісного центру МВС України в Полтавській області на               

2016 рік;  



Програми підтримки  управління Державної казначейської служби у 

Пирятинському районі Полтавської області на 2016 рік; 

Програма надання соціальних послуг особам, що перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги  на  2016 рік; 

Програма покращення якості соціального обслуговування найбільш 

вразливих верств населення об’єднаної територіальної громади у 2016 році; 

Програма  забезпечення  надання  медичної  допомоги  Пирятинською  

ЦРЛ  жителям Пирятинської міської ОТГ на  2016  рік; 

Програма соціальної підтримки сімей, дітей та молоді на 2016 рік; 

Програма розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації 

Пирятинського району на 2016 -2020 роки; 

Програма взаємодії з правоохоронними органами щодо профілактики 

злочинності на території Пирятинської міської об’єднаної  територіальної 

громади на 2016 рік; 

Програма закріплення спеціалістів медичної галузі в селах Пирятинської 

міської об’єднаної  територіальної громади на 2016-2017 роки; 

Програма діяльності Пирятинської міської ради на 2016 рік; 

Програма „Стипендії міської ради обдарованим дітям м. Пирятин“ на 

2016 рік; 

Програма підтримки Пирятинського районного військового комісаріату 

на період часткової мобілізації у 2016 році, мобілізаційної підготовки 

військовозобов’язаних Пирятинської ОТГ та забезпечення заходів, пов’язаних 

із виконанням військового обов’язку  на 2016 рік; 

Програма  відновлення роботи  ФАПу  в  селі  Олександрівка; 

Програма капітального  ремонту та реконструкції  житлового  фонду               

м. Пирятин на 2016 рік;  

Програма технічного обслуговування внутрішньої системи мережі 

газопостачання у відділі статистики у Пирятинському районі; 

Програма розвитку баскетболу в м. Пирятин на 2016 рік; 

Програма соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 

З метою популяризації та підтримки громадських ініціатив у 2016 році 

впроваджено Громадський бюджет (бюджет участі) Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади. В рамках Громадського бюджету проведено 

прийом 10 проектних пропозицій від жителів громади. Проекти-переможці, які 

будуть визачені за результатами голосування, реалізовуватимуться у 2017 році.  

Для збалансованого економічного розвитку території об’єднаної громади, 

ефективного використання фінансових і трудових ресурсів комунальним 

підприємствам, які функціонують на території об’єднаної громади, рішеннями 

виконавчого комітету було затверджено фінансові плани на 2016 рік.  Про 

виконання цих планів та господарську діяльність щоквартально на засіданнях 

виконкому заслуховувалися звіти керівників та  надавалися рекомендації щодо 

підвищення ефективності роботи підприємств.   

Для забезпечення виконання делегованих повноважень у здійсненні 

державної регуляторної політики, визначеної Законом України „Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності“ відділами 



виконавчого комітету були розроблені проекти регуляторних актів 

Пирятинської міської ради. Робота проводилася відповідно до плану діяльності 

Пирятинської міської ради з підготовки регуляторних актів на 2016 рік, 

затвердженого рішенням другої сесії Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від 11 грудня 2015 року „Про затвердження плану діяльності міської 

ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік“. Після проходження 

визначеної чинним законодавством процедури регуляторні акти стосовно 

місцевих податків і зборів були затверджені на сесії міської ради.  

Створення сучасного Центру надання адміністративних послуг в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді є одним з 

пріоритетних завдань, які повинні показати реальне впровадження реформи 

місцевого самоврядування та покращити якість надання адміністративних 

послуг. У 2016 році Пирятинська міська рада стала переможцем конкурсного 

відбору об’єднаних громад проекту Німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ) „Реформа управління на сході України“ та реалізує 

проект по будівництву та облаштуванню ЦНАПу в Пирятині.    

Із  квітня 2016 року виконавчим комітетом забезпечується  надання 

адміністративних послуг з  державної реєстрації місця проживання громадян. 

Державним реєстратором забезпечується державна політика у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, здійснюється 

реєстрація  фізичних осіб-підприємців. Рішенням виконкому міської ради від 

затверджено перелік муніципальних та адміністративних послуг                                

(52 і 23 відповідно). За звітний період надано  2448  послуг.   

 

Повноваження у галузі бюджету, фінансів 

Фінансове управління Пирятинської міської ради діє  на  підставі  

Положення  про  фінансове  управління  Пирятинської  міської  ради,  

затвердженого  рішенням  третьої  позачергової  сесії  Пирятинської  міської  

ради  сьомого  скликання  № 71  від  24  грудня  2015  року. 

Управління здійснює реалізацію державної бюджетної політики на 

території міської  об’єднаної  територіальної  громади, складає і забезпечує 

виконання  бюджету  міської  ОТГ,  підзвітне  і підконтрольне міській раді, 

виконавчому комітету міської ради  та  Департаменту  фінансів  Полтавської  

обласної  державної  адміністрації. 

Основним і важливим напрямом роботи управління є організація  

виконання  бюджету  міської  ОТГ за доходами і видатками. Разом з   

Пирятинським  відділенням  Лубенської  ОДПІ,  управлінням Державної 

казначейської служби України у Пирятинському  районі забезпечує 

надходження доходів до бюджету  міської  ОТГ та  використання бюджетних 

коштів  за  цільовим  призначенням. Протягом бюджетного періоду забезпечує 

відповідність розпису бюджету встановленим бюджетним призначенням. 

Протягом року фінансовим управлінням в межах своєї компетенції  

підготовлено проекти та винесено на розгляд засідань сесій  міської  ради - 17 

рішень,  підготовлено  7  офіційних  висновків щодо обсягу залишку коштів 



загального та спеціального фондів та перевиконання  доходної  частини  

бюджету.  

Управлінням  розроблено  та  подано до  державної  казначейської  

служби  України  у  Пирятинському  районі  559  довідок  про внесення змін  до  

розпису  доходів,  джерел  фінансування та видатків  бюджету. 

Проведено  691  розпорядження  на  фінансування  видатків  по  

загальному  та  спеціальному  фондам  бюджету.            

Відповідно  до  покладених  повноважень  фінансовим  управлінням  

організована  і  проведена  робота  по перевірці  правильності складання і 

затвердження  кошторисів і штатних розписів бюджетних установ в кількості 

38.  За результатами перевірки складено довідку та  подано до Департаменту 

фінансів Полтавської обласної  державної  адміністрації.  Загалом  управлінням  

підготовлено та виконано 156 контрольних  завдань  Департаменту  фінансів  

обласної  державної  адміністрації.   

Для  забезпечення  прямих  міжбюджетних  відносин  з  Міністерством  

фінансів  України,  щоденно  до  Департаменту  фінансів  облдержадміністрації  

направляються  довідки  про  внесення  змін  до  бюджету  міської  ОТГ в 

електронному вигляді.       

Для  забезпечення  цільового  та  вчасного  використання  бюджетних  

коштів,  моніторингу  виконання  доходної  та  видаткової  частин  бюджету,  з  

казначейської  служби,  управління  щоденно в електронному вигляді отримує  

та  опрацьовує  виписки  за  рахунками.   

Протягом року управлінням надавались консультації одержувачам 

бюджетних  коштів  з  питань цільового використання.   

Одним із завдань фінансового управління полягає у здійсненні контролю 

за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного 

процесу щодо бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

Фактичні показники бюджету Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади у 2016 році склали: 

 

Доходи 

Доходна частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та 

власних надходжень бюджетних установ за 2016 рік склала 105 456,6 тис.грн. 

при плані з урахуванням змін 97 060,9 тис.грн. Виконання до затвердженої 

суми на рік з урахуванням змін склало 108,6 відсотки, а саме: 

          -  виконання доходної частини загального фонду бюджету  становить  

109,9%,  при  плані з урахуванням змін  81 952,4 тис. грн.  фактично надійшло 

90 045,1 тис. грн; 

          - виконання доходної частини спеціального фонду бюджету становить 

102,0%, при  плані з урахуванням змін 15 108,5 тис. грн.  фактично надійшло 

15 411,5 тис. грн. 



 За звітний період з державного бюджету та  інших місцевих бюджетів до  

бюджету міської об’єднаної територіальної громади надійшло міжбюджетних 

трансфертів на загальну суму 38 400,5 тис. грн, у тому числі базова дотація, 

освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам,  в  тому  числі  

на  створення  опорної  школи, субвенція за рахунок залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду, медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, субвенція з 

державного бюджету  місцевим бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад, іншої субвенції (на часткову  оплату 

вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку області для 

оздоровлення дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми та на розширення мережі 

збору твердих побутових відходів).  

  

Видатки  

           Видаткова частина бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів 

та власних надходжень бюджетних установ, виконана на 84,6%, при плані з 

урахуванням змін 104 730,7 тис.грн, фактично використано 88 638,3 тис.грн, що 

на 53 582,2 тис.грн більше показника за попередній період, в т.ч.: 

         видаткову частину по загальному фонду бюджету виконано в сумі 

58 400,7 тис.грн, або 95,4 відсотка планових призначень з урахуванням змін в 

сумі 61 248,0 тис.грн; 

         по спеціальному – 30 237,6 тис.грн, що складає 69,5 % планових 

призначень з урахуванням змін 43 482,7 тис.грн. 

  За звітний період з бюджету  міської  об’єднаної  територіальної громади 

до інших бюджетів направлено міжбюджетних трансфертів на загальну суму 

2 353,3 тис. грн, у тому числі до  районного  бюджету - 2 273,1 тис.грн, до 

Лубенському  міському  бюджету на соціальну реабілітацію дітей – інвалідів у 

Лубенському міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів –              

44,2 тис. грн, до державного бюджету на загальну суму 36,0 тис.грн 

   

Повноваження щодо управління комунальною власністю 

     У зв’зку зі створенням Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на початку 2016 року до комунальної власності громади, в яку входили 

6 дошкільних начальних закладів (ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Калинка“, ДНЗ 

„Пролісок“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ „Сонечко“, ДНЗ „Червона шапочка“),            

2 позашкільних навчальних закладів (Станція юних техників, Центр дитячої та 

юнацької творчості) та 5 комунальних підприємств (КП „Готель „Пирятин“,  

КП „Каштан“, КП „Пирятинський міський водоканал“, КПРТ „Райдуга“, 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди), перейшли зі спільної власності 

територіальних громад району 5 загальноосвітніх шкіл (Пирятинський ліцей, 

Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 4, Пирятинська зш І-ІІІ ст. № 6, Пирятинська зш       

І-ІІ ст. № 1, Олександрівська зш  І ст.), 1 дошкільний навчальний заклад (ДНЗ 

„Ромашка“ с. Олександрівка), 2 позашкільні навчальні заклади (Дитяча 



юнацька спортивна школа, Школа естетичного виховання), Пирятинський 

краєзнавчий музей, Олександрівський і Калиновомостівський сільські клуби та 

Олександрівський фельдшерсько-акушерський пункт. Також до 

підпорядкування відділу відійшла Калиновомостівська зш І-ІІ ст., яка сьогодні 

не функціонує. 

           З метою покращення технічного стану будівель та належного утримання 

обʼєктів комунальною власності виконавчим комітетом проведено:   

капітальний ремонт покрівлі ЗОШ № 4 (металочерепиця)  загальною 

площею 1325 кв.м з облаштуванням нової системи водостоку  вартістю              

678,0 тис.грн.(оплачено 418,0 тис.грн.); 

поточний ремонт приміщень школи №4: відремонтовано кабінет 

медичної сестри, частково 9  класних кімнат,  проведено заміну 23 вікон у двох 

корпусах школи та облаштовано укоси; 

 основні роботи по капітальному ремонту ДНЗ „Берізка“ з відкриттям 

додаткової групи на суму 1037,4 тис.грн; 

 частковий ремонт покрівлі Олександрівського сільського клубу, вартість 

робіт склала 110,0 тис.грн., придбано вікна та двері для облаштування фасаду 

на суму 26,0 тис.грн.; 

 виконано роботи по відновленню приміщень з частковим 

переплануванням Олександрівського ФАПу та облаштуванням нової системи 

опалення із заміною котла та влаштуванням санвузла  загальною вартістю  

160,1 тис.грн.; 

відремонтовано 2 туалетні кімнати у Пирятинському ліцеї; 

проведена заміна системи освітлення в двох спортивних залах ліцею та на 

стадіоні „Ювілейний“; 

проведено ремонт приміщення ДЮСШ та облаштовано навіси над 

сходами і центральними трибунами; 

замінено огорожу в ДНЗ „Ромашка“; 

проведено промивку системи опалення у Пирятинському ліцеї та ЗОШ № 4; 

придбано та встановлено новий модульний блок у котельні ЗОШ № 6. 

 

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства,  

побутового, торговельного обслуговування,  

громадського харчування і  транспорту  

 

З метою створення сучасної інфраструктури населених пунктів 

Пирятинської ОТГ, підвищення рівня безпеки проведено реконструкцію 

вуличного освітлення протяжністю 16,36 км та встановлено 220 ліхтарів: 

в с.Олександрівка - 4,5 км, 59 ліхтарів;  

в с.Верхоярівка - 2,0 км, 29 ліхтарів; 

м. Пирятин (Набережна, Острів, Лермонтова, Кутузова, Завокзальна, 

Спартака, Київська та Урожайна) - 7,75 км, 106  ліхтарів. Крім того, встановлені 

нові опори ліній електропередач: по вулиці Київська – 37 шт., по вулиці 

Урожайна – 21 шт. 



Поточний ремонт вуличного освітлення проведено по вулицях:  

Приудайський узвіз, Хітріна Архітектора та Свободи, виконано роботи з 

облаштування 2 черги села Замостище з протяжністю ліній 2,11 км та                        

26 ліхтарів. 

Для підвищення безпеки дорожнього руху, вдосконалення системи 

управління нею, вжиття заходів щодо усунення причин, які сприяють 

аварійності на дорогах, поліпшення експлуатаційного стану дорожнього 

покриття вулиць проведено асфальтування вулиць на території населених 

пунктів міської ради:  

капітальний ремонт дорожнього покриття виконано по вулицях: 

Герасименка, Хітріна Архітектора в м.Пирятин, Калинова в с.Калинів Міст, 

Ватутіна в с.Верхоярівка та влаштовано з’їзди на вулиці: Середня, Загородня, 

Суворова, провулок Цибаня в м.Пирятин - загальний  обсяг робіт складає            

6,5 тис.кв.м (для порівняння з 2015 роком – 1,8 тис.кв.м), вартість робіт склала 

2,5 млн.грн.; 

поточний ремонт дорожнього покриття проводився практично по всіх 

вулицях міста, загальний обсяг виконаних робіт склав 12,0 тис.кв.м. (для 

порівняння з 2015 роком  – 1,785 тис. кв.м),    вартість робіт склала 3,5 млн.грн. 

Протягом 2016 року виконавчим комітетом міської ради постійно 

проводилась роз’яснювальна робота по створенню об’єднань співласників 

багатоквартирних будинків. Створено 7 об’єднань: 

          „Європейська, 4А“ - м. Пирятин, вул. Європейська, 4А; 

 „Соборна 14“ - м. Пирятин, вул. Соборна, 14; 

          „Соборна 45“ - м. Пирятин, вул. Соборна, 45; 

 „Соборна 47“   - м. Пирятин, вул. Соборна, 47; 

 „Комфортлайф“ - м. Пирятин, вул. Полтавська, 3; 

 „Полтавська 3А“ - м. Пирятин, вул. Полтавська, 3А; 

 „Лідер-2015“ - м. Пирятин, вул. Кошового О., 13. 

Впродовж року відбулися: 

10 засідань об’єктової комісії з надзвичайних ситуацій при виконкомі 

міської ради, на яких були розглянуті звернення громадян щодо можливості 

відшкодування завданих збитків внаслідок негоди та буревію, ряд планових 

питань: про функціонування пунктів обігріву для громадян, про поводження на 

водних об’єктах, про належний стан стоків зливової каналізації, про 

роз’яснювальну роботу при користуванні в побуті приладами обігріву, про 

заготівлю піскосуміші для подолання ожеледиці та інші; 

12 засідань житлово-побутової комісії при виконкомі міської ради, на 

яких розглядалися заяви громадян щодо взяття на квартирний облік, видачу 

спеціальних ордерів на вселення в службове житло та інші питання. На підставі 

висновків житлово-побутової комісії впродовж року рішенням виконкому  було 

взято на облік  21 особу, поновлено 1 особу, знято 4 (2 особи – за особистими 

заявами, 2 особи – в зв’язку з наданням житла); 



два засідання  комісії з безпеки дорожнього руху на яких розглядалися 

питання необхідності проведення інвентаризації дорожніх знаків міста із 

подальшою їх заміною та доповненнями; 

засідання постійно діючої міжвідомчої комісії із розгляду питань щодо 

відключення споживачів від мереж централізованого опалення в результаті якої 

прийнято рішення про переведення багатоквартирних житлових будинків № 62, 

64 по вулиці Європейська на індивідуальне опалення та прийнято рішення 

виконкому міської ради про необхідність виділення коштів на виготовлення 

проектної документації на проведення реконструкції підвідної та 

внутрішньобудинкової газової мережі цих будинків. 

23 квітня Пирятинська громада долучилася до соціально-екологічної акції 

з прибирання та благоустрою засмічених зелених зон, а також місць 

громадського відпочинку  - „Зробимо Україну чистою разом!“. Попередньо, для 

визначення і розприділення місць прибирання та залучення до  облагородження 

підприємств, установ і організацій були проведені засідання робочих груп.                

У результаті на  території  Пирятинської  міської   ради, зокрема в місті та             

с. Олександрівка, Калинів Міст, Верхоярівка, впорядкували близько 20 місць: 

березовий сквер на АС-1, вул. Цибаня, прилегла до міського кладовища 

територія, сквер по вул. Спартака, березова алея по вул. Січових Стрільців, 

пляж по вул. Замок, під’їзна дорога до о. Масальський, прилегла до 

Єврейського кладовища територія, залізнична станція „Пирятин“, Братська 

могила в с. Верхоярівка, дитячі майданчики (вул. Соборна, 8 та 14).  Було 

залучено близько 700 осіб та 20 одиниць техніки. 

В рамках участі Асоціації міст України, 9  квітня мешканці міської 

об’єднаної територіальної громади  приєдналися до всесвітньої ініціативи 

„Дерева миру“, яка закликала дбати про Землю, бути ближче до природи. Для 

реалізації акції в Пирятинському лісгоспі та приватного підприємця із                   

м. Лубни було закуплено близько 700 саджанців дерев та кущів. Основними 

місцями висадки стали: березова алея по вул. Жовтнева – 150 беріз, березова 

алея по вул. Полтавська – 50 беріз, міський цвинтар – 100 саджанців ялівця. 

Значну кількість зелених насаджень висаджено в сквері „Фантазія“, біля 

пандусів школи естетичного виховання та магазину „Фора“, по вул. Соборна. 

До того ж до акції приєдналися школи та дитячі садочки Пирятина та 

Олександрівки, Станція юних техніків і Центр дитячої та юнацької творчості. 

На виконання вимог Закону України „Про засудження комуністичного 

та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки“ проводилася робота із громадою міста, 

в рамках якої відбулися 4 засідання робочих груп, обговорення з активістами 

громади напрацьованих у групі пропозицій в Клубі громадського діалогу,                        

3 сходки з мешканцями сільських населених пунктів та 25 громадських слухань 

щодо перейменування назв вулиць, провулків та площ міста Пирятина.  

Остаточні пропозиції щодо перейменування назв вулиць населених 

пунктів Пирятинської міської ради були винесені на постійні депутатські 

комісії та на сесію міської ради. 



У 2016 році проведено основні роботи по реалізації проекту-переможця 

обласного конкурсу проектів розвитку  територіальних громад  Полтавської 

області „Облаштування скверу „Фантазія“ для відпочинку в м.Пирятин“. У 

сквері вже встановлені лави (14500 грн), урни (3000 грн), ліхтарі (17004 грн), 

велостоянка (1500 грн) та дитячий майданчик(82237грн), влаштоване мощення 

(158526 грн). Значну частину робіт з влаштування мощення на суму 142930 грн. 

виконано завдяки соціальному партнерству із АТ „Пирятинський сирзавод“.  

До повного завершення залишилося провести додаткове озеленення 

(попередньо, в рамках проведення всесвітньої акції „Дерева миру“, було 

висаджено близько сотні саджанців), встановити місток та спорудити клумбу. 

З метою підтримки людей з обмеженими фізичними можливостями та 

покращення їх житлових умов за кошти міського бюджету у 2016 році 

придбано 1-кімнатну та 2-кімнатну квартиру інвалідам по зору, які проживали в 

колишньому гуртожитку УТОСу: Бутенко С.М. та Пилипенко О.А. 

Для забезпечення належного пасажироперевезення на території 

об’єднаної територіальної громади виконавчим комітетом проведено конкурс 

на визначення пасажирського перевізника на автобусних маршрутах загального 

користування: 

  маршрут № 1 „АС-1 – с.Калинів Міст“ - фізичну особу-підприємця 

Реутенка А.І.; 

маршрут № 2  „АС-1 – Ринок (по вул. Січових Стрільців)“ – фізичну 

особу-підприємця Козіна В.М.  

Договори на перевезення пасажирів укладені терміном на 5 років. 

Проте маршрут № 3 „Ринок – АС-1 (по вул. Гагаріна через                             

вул. Київська)“ залишився відкритим, бо на конкурс не надійшло жодної 

конкурсної пропозиції.  

Виконавчим комітетом проводилася відповідна робота щодо надання 

дозволу на розміщення реклами: продовжено термін дії реклами трьох суб’єктів 

господарювання. 

Впродовж 2016 року Пирятинська міська рада продовжувала роботу по 

обстеженню приватного житлового фонду міста з метою виявлення занедбаних 

та безхазяйних домоволодінь.  

Завдяки проведеній роботі переоформлені правовстановлюючі документи 

на 4 домоволодіння (договори купівлі-продажу), що тривалий час перебували в 

занедбаному стані. 

У 2016 році за рішеннями Пирятинського районного суду три об’єкти 

нерухомого майна за адресами: вул. Цибаня, 8, вул. Київська, 131 та               

вул. Суворова, 33 перейшли до комунальної власності міста. Впродовж           

2017 року буде проведена відповідна робота щодо подальшого розподілу 

земельних ділянок за цими адресами для будівництва житла громадянам, 

потребуючих поліпшення житлових умов. 

Крім того, взято на облік, як безхазяйне нерухоме майно, будинок по            

вул. Кінечна, 30. Виконавчим комітетом і надалі буде продовжуватися 

відповідна робота. 



Відповідно до визначених повноважень виконком міської ради здійснює 

облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.  У період з             

1 жовтня до 31 грудня відповідно до чинного законодавства була проведена 

перереєстрація громадян, які перебувають на квартирному обліку, в ході якої 

були перевірені їх облікові дані. Так, станом на 31 грудня 2016 року на обліку 

перебуває 151 особа, з них: 74 особи - на першочергове отримання житла 

(багатодітні сім’ї, одинокі матері, „Матері-героїні“, учасники бойових дій, сім’ї, 

які виховують дитину-інваліда, інші); 30 осіб – на позачергове отримання 

житла (переселенці з зони аварії на ЧАЕС, ліквідатори аварії на ЧАЕС, діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, інвалід війни та інші), 

решта – 47 осіб – на загальних підставах.  

Видано 2 спеціальні ордери на вселення в службове житло, яке було 

придбане за кошти міського та районного бюджетів, лікарям-педіатрам 

центральної районної лікарні. 

 

КП „ Каштан“ 

За кошти міського бюджету підприємством проведено капітальний 

ремонт покрівель чотирьох багатоповерхових житлових будинків по місту: 

Соборна, 14, Європейська, 44А та 66Б, Коцюбинського, 33. Загальна  вартість 

виконаних робіт - 624,0 тис.грн. 

Придбано 85 дорожніх знаків на суму 28641,65 грн., частину з яких вже 

встановлено. 

Проведено озеленення та покращення благоустрою міста, для якого було 

закуплено однорічні квіти  (2180 шт.) та саджанці до 1-го року (463 шт.) на 

загальну суму 41573,0 грн. 

Забезпечується вирішення питань збирання, транспортування, утилізації 

та знешкодження побутових відходів: на території міста розширено мережу 

збору тпв, облаштовано 2 критих та  12 бетонних контейнерних майданчиків, 

укладено 3136 договорів з населенням на території ОТГ.  

Для забезпечення утримання в належному стані кладовища 

заасфальтовано центральну алею площею 680,0 м.кв. на суму 186,205 тис. грн., 

придбано та встановлено 4 хвірточки на суму 6200,0 грн., пофарбовано паркан, 

спиляно 10 аварійних дерев та близько 46 кущів, прибрано 6 стихійних 

сміттєзвалищ на його території. 

           

КП „Пирятинський міський водоканал“ 

          Відповідно до міської цільової програми розвитку комунального 

підприємства „Пирятинський міський водоканал“ на 2016 рік, придбано:           

          цистерну асенізаційну на спецавтомобіль водоканалу – 118,0 тис. грн.; 

          установку горизонтального буріння – 150,0 тис. грн.; 

          спец автомобіль (пікап) – 199,9 тис. грн. 

Замінено мережі водопостачання: 

вул. 8 Березня – 450м; 

пров. Затишний – 100м; 

пл. Героїв Майдану – 100м. 



Створено виробничого підрозділу КП „Пирятинський міський водоканал“ в      

с. Прихідьки:  

замінено 500 м ліній водопостачання, 

встановлено 140 лічильників холодної води. 

Як перший крок до співробітництва територіальних громад у частині 

спільного утримання інфраструктурного об’єкту КП „Пирятинський міський 

водоканал“ разом із представниками Пирятинської міської, Дейманівської 

сільської рад Пирятинського району та Тарасівської сільської ради 

Гребінківського району відбулися громадські слухання. 

Комунальному підприємству „Пирятинський міський водоканал“ надано 

дозвіл на утворення виробничого підрозділу в селі Тарасівка Гребінківського 

району, а Тарасівській сільській раді рекомендовано передбачити кошти на 

його спільне утримання. 

На сесію міської ради підготовлений проект рішення про надання згоди 

на організацію співробітництва територіальних громад та делегування 

представників до участі в комісії з подальшим підписанням спільного 

розпорядження про утворення комісії з підготовки договору про 

співробітництво громад. 

 

Пирятинські госпрозрахункові очисні споруди 

          Очисними спорудами за власні кошти підприємства проведено: 

          капітальний ремонт компресорів 32ВР в кількості 2 шт. на суму                  

90,0 тис. грн.; 

          капітальний ремонт електродвигунів в кількості 2 шт. на суму                  

7,0 тис. грн.; 

          ремонт та заміну містка та сталевого лотка, по якому стічні води 

надходять на аеротенки,на суму 2,5 тис. грн.; 

          ремонт запорної арматури 50 мм і 200мм на КНС №1 та КНС №2 в 

кількості 2 шт. на суму 0,6 тис. грн.; 

          ремонт запірної арматури о 200мм на І та II чергах очисних споруд в 

кількості 5 шт. на суму 1,6 тис. грн.; 

          ремонт колодязів розташованих на території підприємства (бетонні 

роботи) в кількості 6 шт. на суму 2,3 тис. грн.; 

          ремонт мулових насосів І та II черг в кількості 4 шт.. Вартість ремонтних 

робіт склала 4,2 тис. грн. 

          Побудовано та введено і дію яму сирого осаду на другій черзі очисних 

споруд, вартість якої скалала 45,2 тис.грн. 

 

КП „Готель „Пирятин“ 

          На виконання заходів міської цільової програми розвитку КП „Готель 

„Пирятин“ на 2016 рік виділено кошти у сумі 78,0 тис. грн. для погашення 

кредиторської заборгованості за послугу з централізованого теплопостачання. 



 Питання громадської вбиральні в місті є актуальним вже протягом 

значного часу. Його вирішення виконком міської ради намагався віднайти із 

самого початку загострення цієї проблеми. 

 Для вибору місця розміщення туалету в місті розглядалося декілька 

варіантів. У жовтні з одним із забудовників міста було досягнуто домовленості 

щодо будівництва ним вбиральні на орендованій ним земельній ділянці в 

центральній частині міста. 

 На разі проводяться внутрішньобудівельні роботи. Вже проведено  

влаштування даху вбиральні та утепленню стін, встановлені вікна, двері, 

внутрішні перегородки та проведені роботи по прокладанню лінії 

водопостачання та водовідведення із подальшим підключенням до 

централізованої мережі. 

 

Побутове обслуговування,  торгівля,  громадське харчування 

       

Відповідно до повноважень, визначених Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, головними  напрямами роботи виконавчого 

комітету Пирятинської міської ради у сфері торгівлі, громадського харчування, 

побутового обслуговування  у 2016 році  були: 

забезпечення належного утримання  існуючих об’єктів суб’єктами 

господарювання, ефективної та безпечної їх експлуатації; 

дотримання суб’єктами господарювання порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та Правил благоустрою міста 

Пирятина; 

проведення моніторингу цін на  продовольчі  групи товарів; 

забезпечення  якісного обслуговування споживачів міста; 

сприяння  організації і  проведенню виставок  та ярмарків  продукції 

суб’єктів  господарської діяльності; 

встановлення за погодженням з суб’єктами господарювання зручного для 

населення режиму роботи об’єктів торгівлі, побутового обслуговування, 

закладів ресторанного господарства та дотримання господарюючими  

суб’єктами  встановленого  режиму  роботи та  законодавчих  актів у 

відповідних  сферах діяльності; 

недопущення випадків перебування неповнолітніх дітей віком до 16 років 

після 22.00 години у закладах, у яких проводиться діяльність у сфері розваг; 

недопущення  продажу  алкогольних напоїв дітям  до 18 років; 

ліквідація місць стихійної торгівлі; 

недопущення торгівлі алкогольними напоями в торгових об’єктах -після 

22.00 год.,  а в об’єктах ресторанного господарства - після 23.00 год; 

надання допомоги споживачам у вирішенні спірних питань. 

Для покращення естетичного вигляду міста та створення зручних умов 

для пирятинців та гостей міста виконавчим комітетом значна увага приділялась 

питанням облаштування суб’єктами господарювання зовнішнього освітлення 

об’єктів комерційного призначення (торговельні об’єкти, об’єкти побутового 

обслуговування населення, заклади ресторанного господарства та аптечної 



мережі), належного утримання  закріпленої прилеглої території,  приведення у 

відповідність фасадів приміщень об’єктів, наявності декларацій про готовність 

об’єктів до експлуатації чи актів про введення в експлуатацію об’єктів, 

наявності вивісок  про тип та найменування об’єкта, режиму роботи,  куточків 

покупця, встановлення урн для сміття.   

Ці вимоги враховувались при прийнятті рішень виконавчим комітетом  

про встановлення суб’єктам господарювання режимів роботи об’єктів торгівлі, 

побутового обслуговування населення, закладів ресторанного господарства  та   

при наданні  тимчасових дозволів суб’єктам господарювання  на  розміщення  

нестаціонарних засобів у визначених   міською радою місцях, для здійснення   

виїзної (виносної) торгівлі на період проведення святкових  заходів в 

м.Пирятин.  

За  2016 рік на засіданнях виконкому міської ради було прийнято                     

47 таких рішень  (у 2015 році – 45). 

З метою  забезпечення виконання  законодавства у сфері  захисту прав 

споживачів з питань, що віднесені законодавством до компетенції органів 

місцевого самоврядування, було надано допомогу 32 споживачам (у 2015 році - 

22)  у вирішенні різних спірних питань щодо  обміну неякісних товарів на 

якісні, поверненню коштів за товари, наданню консультативної допомоги.  

Крім того, при виконкомі міської ради функціонує громадська 

приймальна з питань захисту прав споживачів, де мешканці  громади мають 

можливість отримати безоплатну консультативну допомогу від фахівця. 

За  звітний період  виконавчий комітет Пирятинської міської  ради тісно 

співпрацював зі службами міста та району, а також  з суб’єктами господарської 

діяльності, дбаючи про розвиток малого та середнього  підприємництва в місті, 

постійно шукав шляхи вирішення питань, які виникали в процесі роботи з 

фізичними особами-підприємцями та юридичними особами. 

Питання надання якісних  послуг суб’єктами господарювання у різних 

сферах діяльності, налагодження взаємостосунків між органами влади  та 

підприємницьким загалом розглянуті на засіданнях Ради підприємців при 

виконкомі Пирятинської міської ради. Крім  того,  Радою підприємців 

розглянуто проекти регуляторних актів стосовно місцевих податків і зборів на 

2017 рік. Рекомендації та зауваження Ради підприємців були враховані  при 

прийнятті на остаточного рішення сесії міської ради.  

З метою забезпечення оремої категорії населення (хворих на цукровий 

діабет) проводилась системна  робота щодо збільшення у магазинах міста  

асортиментного переліку відповідних продовольчих товарів. У магазинах 

„Фора“ (вул.Соборна, 36), „АТБ „Продукти-524 (вул.Сумська, 1), універсам 

„Хвилинка“ (вул.Європейська, 155а), супермаркет „Економплюс“ (пл.Героїв 

Майдану, 18), „Ластівка“ (вул.Соборна, 12) та деяких інших, було облаштовано  

полички, де  розміщено відповідні товари (замінники цукру, хлібці, спеціальний 

шоколад  тощо), для зазначеної категорії громадян.  

Варто зазначити, що у 2016 році  проводилася робота щодо  організації 

святкових заходів,  проведенню виставок – розпродажу товарів, проведенню 

ярмарків  продукції суб’єктів  господарської діяльності (День міста, свято 



Меду, День Європи, Івана Купала, Проводи зими, дні села та інші), до яких 

залучалися місцеві та іногородні фізичні особи-підприємці.   

       На території Пирятинської міської ради функціонує  15 аптечних 

закладів: 9 аптек  та 6 аптечних пунктів. Проте аптечна мережа потребує 

розвитку та збільшення, оскільки не вирішеним  залишається питання відкриття 

аптечного пункту у районі Завокзалля.    

У 2016 році на території Пирятинської міської ради  відкрито нові 

торгівельні об’єкти та заклад ресторанного господарства: 

магазин „Аврора“, вул.Соборна, 25 (ФОП Семенська Д.С. м.Полтава) зі 

спеціалізацією:  непродовольча  група товарів; 

магазин „Ситий  Кум“,  вул.Соборна, 30 (ФОП Ситник Є.Ю. м.Полтава) зі 

спеціалізацією: продовольча  група товарів; 

магазин „Лелека“, вул.Соборна, 11 (ТОВ„Леляківське“ Пирятинського 

району) зі спеціалізацією: продовольча  група товарів; 

кав’ярня „Дольче віта“, майдан Незадежності, 19 (ФОП Чепур О.О.) зі 

спеціалізацією: громадське харчування; 

оптика, вул.Соборна, 45, ФОП Литвиненко С.П.  

Крім того, у торговельному центрі ФОП Кучі В.М. суб’єктами 

господарювання  (орендарями приміщень) відкрито нові бутики зі 

спеціалізацією:  непродовольчі  групи товарів. 

 З метою підготовки міста  до новорічно-різдвяних свят  та приведення 

фасадів  торговельних об’єктів в належний  стан, у грудні   виконавчим 

комітетом Пирятинської міської  ради проведено  Конкурс  „Краще  новорічне 

оформлення фасадів та вітрин об’єктів торгівлі, ресторанного господарства, 

сфери побутових послуг, підприємств, установ  та житлових будинків в 

населених пунктах Пирятинської міської ради  до Нового      2017 року“.  

 Перемогу отримали: Пирятинська спеціалізована загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів № 6 (номінація „Краще новорічне оформлення підприємств, 

установ, та організацій“) та кафе „Дольче Віта“ (номінація „Краще новорічне 

оформлення торгових об’єктів, об’єктів ресторанного господарства і 

побутового обслуговування  населення)“. 

 З метою підтримки наших земляків-воїнів АТО виконавчим комітетом 

було ініційовано акцію по збору коштів для військовослужбовця Сергія 

Перепелиці, який отримав тяжке поранення на Сході України.   

Впродовж звітного періоду проводився  моніторинг цін на продовольчі 

групи товарів  на території підприємства Пирятинської РССТ „Пирятинський  

ринок“ та на ринках інших міст: Лубни, Гребінки, Прилук. 

Постійно вживалися   заходи щодо недопущення стихійної торгівлі  на 

території міста, дотримання встановлених режимів роботи торговельних 

об’єктів, забезпечення захисту прав споживачів та виконання рішень 

виконкому щодо недопущення продажу алкогольних та слабоалкогольних 

напоїв в торгових об’єктах та об’єктах ресторанного господарства на території 

міста неповнолітнім дітям. З метою вжиття заходів впливу до порушників було 

направлено 27 листів до Пирятинського відділення поліції ГУНП в Полтавській 

області.  



Інфраструктуру  торгівлі та сфери послуг  на території Пирятинської 

об’єднаної міської територіальної громади складають: 

мережа  закладів торгівлі:  

1 - „Пирятинський ринок“ -  підприємство Пирятинської РССТ;              

2 -  торговельно - розважальні комплекси (ФОП Бугайов О.В., ФОП 

Якименко А.І.);  

12 - АЗС;  

3 – АГЗП; 

110 - торговельних об’єктів  по реалізації продовольчих та змішаних груп 

товарів; 

119 - торговельних об’єктів по реалізації непродовольчих груп товарів;  

15 - аптечних закладів (9 - аптек; 6- аптечних пунктів); 

6 -  ветеринарних аптек; 

мережа  закладів  громадського харчування: 

        29 - закладів ресторанного  господарства, у тому числі: кафе - 21, 

ресторани - 2, бар, більярд - 1, кафетерій - 3, їдальні -2; 

  

 мережа закладів побутового  обслуговування: 

 91 - об’єкт (майстерні, пункти, заклади, атальє, салони тощо) по наданню 

послуг у сфері побутового обслуговування населення. 

На території м.Пирятин функціонують великі та середні 

товаровиробники: 

ТОВ „Пирятинароконсерв“ (консервований зелений горошок, огірки, 

помідори, солодка кукурудза);  

АТ „Пирятинський сирзавод“  (молоко та молокопродукти, у тому числі 

тверді та плавлені сири, сиркова маса та інше); 

ФОП Куча В.М., ФОП Маслак О. В., ФОП Кузьменко С.І. (хліб, 

хлібобулочні вироби); 

ФОП Пшеничний П.В., ФОП  Тарасенко О.М. (макаронні вироби); 

ФОП Сьомін С.М.  (керамічні вироби); 

ТОВ „АГРОВІКА“ (Шаповал Д.Г.) (вирощування сільськогосподарських  

культур, розведення ВРХ та  свиней). 

Зазначені підприємства відіграють особливе значення в розвитку нашого 

міста та у  структурі торгівельного бізнесу. Виробники постійно 

вдосконалюють методи та технології виробництва,  дбають про високу якість 

продукції. 

 

Основні проблемні  питання: 

неврегульованість законодавчих актів у сфері торговельного провадження 

та порядку видачі ліцензій на алкогольні напої; 

недостатній рівень професійних знань і досвіду починаючих підприємців 

щодо ведення господарської  діяльності у сучасних умовах; 

наявність місць стихійної торгівлі навколо міського ринку, в районах АС-

1, залізничного вокзалу та інших місцях; 

нелегалізація суб’єктами господарської діяльності найманої робочої сили; 



низький рівень обслуговування в об’єктах торгівлі, громадського 

харчування, побутового обслуговування серед суб’єктів господарювання та 

продавців; 

недостатній розвиток туристичної інфраструктури міста; 

високий рівень не легалізованої діяльності у сфері пасажироперевезень, 

особливо „таксі“. 

 

 

На  сьогодні пріоритетними напрямками залишаються: 

розвиток малого та середнього підприємництва у галузі будівництва, 

житлово-комунального господарства та надання побутових послуг; 

відкриття аптечного закладу у районі Завокзалля;  

діяльність, пов’язана з дозвіллям (спорт, туризм, культура, активний 

відпочинок) перш за все для молоді;  

діяльність, пов’язана з використанням рекреаційного, заповідного та 

туристичного потенціалу Національного природного парку „Пирятинський“ та 

ДП „Пирятинське лісове господарство“; 

стимулювання відкриття нових об’єктів торгівлі та сфери послуг на 

перших поверхах багатоквартирних житлових будинків по центральних 

вулицях міста з наданням права на добудову. 

 

Повноваження у галузі будівництва 

 

Для виконання повноважень, визначених Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, у сфері містобудування виконавчим комітетом 

продовжувалася робота щодо розробки генерального плану м. Пирятин та 

доопрацювання історико-архітектурного опорного плану. 

Проведено збір вихідних даних та анкетування установ, підприємств і 

організацій міста. 

Проведено засідання архітектурно-будівельної ради щодо розташування 

нового кладовища та проектних меж міста та 2 зустрічі по підведенню 

підсумків двох етапів проектування генерального плану міста. 

Розпочата робота із розроблення Розділу цивільної оборони 

(„Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний 

час у генеральному плані розвитку міста Пирятин Полтавської області“). 

Для конкурсного відбору об’єднаних територіальних громад Проекту 

GIZ щодо облаштування ЦНАПу був розроблений його ескізний проект. 

Ведеться тісне співпрацювання із архітекторами  Проекту GIZ, координування 

проектування та будівництва ЦНАПу. 

Для реалізації коштів, наданих із Державного фонду регіонального 

розвитку, в сумі 1504,100 грн розроблений робочий проект „Реконструкція 

басейну Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2а в м. Пирятин Полтавської 

області“. Виконані внутрішньо будівельні роботи, проведене перепланування 

приміщень відповідно до діючих норм.  



Крім цього, розроблений робочий проект „Реконструкція частини 

будівлі Пирятинського ліцею по вул. Визволення, 2а в м. Пирятин Полтавської 

області“, в якому передбачені: утеплення фасаду будівлі, надбудова 

мансардного поверху, задля збільшення корисної площі самої школи. Також 

проектом передбачено влаштування добудови під вестибюль та благоустрій 

прилеглої території з метою використання басейну мешканцями громади та 

району. 

Розпочаті роботи із розроблення проекту технологічного забезпечення 

зворотнього водопостачання басейну, що включає в себе очищення води та її 

підігрів. 

У 2016 році Пирятинська міська рада стала  одним з переможців 

обласної програми на отримання фінансування для облаштування спортивного 

майданчика для гри у футбол із параметрами 22х42м на території Пирятинської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ст №6. В рамках якого було розроблено робочий 

проект „Будівництво сучасного  спортивного майданчика  зі штучним 

покриттям в м. Пирятин Полтавської області (ЗОШ І-ІІІ ст №6)“. Основна 

частина робіт зроблена за кошти  міської ОТГ (основа під  штучне покриття, 

освітлення, огорожа). На закупівлю самого штучного покриття з обласного 

бюджету виділено 17000 євро.  

У Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів № 1 асфальтовано 

ділянку для облаштування спортивного майданчика розміром 20х30м зі 

штучним покриттям для ігрових видів спорту.  

У результаті проведеної виконкомом роботи земельна ділянка по вулиці 

Урожайна, 17 була зарезервована для надання учасникам антитерористичної 

операції під індивідуальне житлове будівництво. Проведено обстеження 

зазначеної земельної ділянки, зроблені заміри. Відділом будівництва та 

архітектури розроблений проект планування і розподілу,  відповідно до якого 

визначено 10 земельних ділянок середньою площею  0,08 га, які будуть надані 

учасникам АТО.  

В 2016 році закінчено розроблення передпроектних пропозицій по 

водовідведенню Завокзальної частини міста. На основі яких відбулася зустріч із 

жителями цього району та представлені два проектних рішення прокладання 

каналізаційної мережі. Одне із них передбачає пролягання трубопроводу 

довжиною 1,9 км по вул. Спартака під залізницею до вул. Європейська із 

підключенням до будинків №4А та №4Б із загальною вартістю робіт -  6,04 млн. 

грн. Другий варіант – трубопровід довжиною 2,7 км по вул. Веселкова, біля 

автошляху Київ-Харків-Довжанський через залізницю по вул. Полтавська із 

підключенням до будинку №10 на суму – 6,08 млн. грн. 

За рахунок коштів субвенції з державного бюджету на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад був розроблений та в 

значній частині реалізований проект: „Будівництво водопровідної мережі   в         

с. Заріччя та с. Голобородька Пирятинського району Полтавської області“, яким 



передбачено будівництво мережі водопостачання (загальна довжина 3400 м) та 

водонапірної башти (об’ємом 25 м3). 

Відділом будівництва та архітектури виконкому міської ради                         

у 2016 році: 

розглянуто 290 звернень громадян з різних питань;  

підготовлено матеріали та винесено на затвердження виконкому проекти 

рішень щодо: 

1) реконструкції та перепланування 9 об’єктів нерухомості (фізичні та 

юридичні особи); 

2) будівництва та реконструкції 6 об’єктів, розроблених та частково 

реалізованих міською радою; 

3)присвоєння адрес часткам житлових будинків (17 звернень); 

4)впорядкування адресного господарства населених пунктів та 

присвоєння окремих адрес об’єктам нерухомості (41 звернення);  

5) встановлення та продовження терміну дії існуючих рекламних засобів 

(3 звернення); 

6) газифікації житлових будинків (4 звернення); 

7) затвердження зведених кошторисних розрахунків вартості 

будівництва 26 об’єктів (ремонт доріг, влаштування освітлення вулиць, 

реконструкції полігону ТПВ та ін.).  

8) видачу будівельних паспортів на забудову  (25 заяв);  

9) встановлення обмежуючих дорожніх знаків  (5 звернень); 

10) діяльності у сфері пасажироперевезень (4 звернення); 

11) питання розміщення тимчасових споруд (2 заяви). 

Проведено експертизу та декларування 32 проектно-кошторисних 

документацій об’єктів будівництва. 

Працівниками відділу виготовлялися та надавалися ситуаційні схеми 

громадянам щодо розташування тимчасових споруд, прокладання інженерних 

комунікацій, встановлення дорожніх знаків та розмітки для подальшого 

погодження зі службами міста. 

Щоквартально проводиться звірка з фінансовим управлінням та аналіз 

щодо стану проплат за користування місцями, на яких розташовані рекламні 

засоби.  

Готувалися запити на отримання інформації з Державного реєстру 

речових прав про наявність/відсутність власності у громадян. 

Щомісячно направлялася до управління соціального захисту населення 

за відповідними формами інформація про кількість учасників бойових дій та 

інвалідів війни. 

Спеціалісти відділу були залучені до розроблення програм соціальної 

інфраструктури та проектів по реалізації природоохоронних заходів: 

„Будівництво водопровідної мережі в с. Заріччя та с. Голобородька   

Пирятинського району Полтавської області“, 

„Впровадження енергозберігаючих та енергоефективних технологій по  

об’єкту: Капітальний ремонт ДНЗ „Сонечко“ по вул. Полтавська, 9,  м.Пирятин 

(Пирятинська міська об’єднана територіальна громада)“, 



„Реконструкція частини будівлі Пирятинського ліцею по вул. 

Визволення,2а в м. Пирятин, полтавської області“, 

„Придбання спеціалізованої техніки для збору, переробки та 

складування побутових сільськогосподарських та промислових відходів“, 

„Будівництво полігону твердих побутових відходів для м. Пирятин, 

Пирятинського району, Полтавської області на місці існуючого 

невпорядкованого сміттєзвалища“, 

„Придбання машини мулососної КО 503ІВ з метою покращення 

матеріально-технічної бази Пирятинських госпрозрахункових очисних споруд“, 

„Придбання євроконтейнерів для змішаного та роздільного збирання 

твердих побутових відходів з метою розширення мережі збору ТПВ“. 

Відбулося 4 засідання архітектурно-будівельної ради при виконкомі 

міської ради на яких розглядалися питання розташування цвинтаря та 

проектних меж міста, наміри Довгаль В.І. та Васильковської Т.О. щодо 

забудови центральної частини міста (зблокування двох магазинів через  

двоповерхову прибудову), будівництва двох АГЗП в с. Могилівщина 

Пирятинського району та самовільного гаражного будівництва в місті. 

 

Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізкультури і спорту 

 

Повноваження у сфері освіти  

У сфері освіти 15 навчальних закладів: 5 загальноосвітніх (Пирятинський 

ліцей, Пирятинська зш І-ІІІ ступенів № 4, Пирятинська зш І-Ш ступенів № 6, 

Пирятинська зш І-ІІ ступенів № 1, Олександрівська зш І ступеню),                              

7 дошкільних (ДНЗ „Пролісок“, ДНЗ „Берізка“, ДНЗ „Ромашка“, ДНЗ „Сонечко“, 

ДНЗ „Червона Шапочка“, ДНЗ „Калинка“ (с. Калинів Міст), ДНЗ „Ромашка“ (с. 

Олександрівка) та 3 позашкільні (ЦДЮТ, СЮТ, ДЮСШ).  

 

Дошкільна освіта 

У Пирятинській ОТГ працює 7 дошкільних навчальних закладів 
комунальної форми власності, в яких функціонує 26 груп, де виховуються 614 
дітей. 

З метою збільшення охоплення дітей дошкільною освітою у ДНЗ 
„Берізка“  було відкрито додаткову групу. 

Рівень охоплення дітей дошкільною освітою становить 85 % дітей віком     
3 -  5 років, близько 100% дітей віком 5 - 7 років. 

Загальна середня освіта 

Право громадян на отримання базової та повної загальної середньої 
освіти у 2016 році забезпечували 5 загальноосвітніх навчальних закладів, у яких 
здобувають освіту  1972 учнів. У школах Пирятинської міської ради працює 
189 педагогів.  



Створення опорної школи 

У грудні 2016 року Пирятинська міська рада отримала на розвиток галузі 
освіти додаткову субвенцію із державного бюджету розміром 4 396,8 тис.грн.  
для оснащення опорної школи, яка буде утворена у Пирятинській міській 
об’єднаній територіальній громаді на базі ЗОШ № 6, засобами навчання, в тому 
числі кабінетами фізики, географії, навчальними комп’ютерними комплексами 
з мультимедійними засобами навчання та методичним кабінетом. Крім того, 
частина цих коштів призначена для впровадження енергозберігаючих 
технологій в опорній школі. 

 
Професійне навчання 

З метою забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у 
відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і 
потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, 
яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між 
загальною середньою і професійною освітою, організоване професійне 
навчання у 2 навчальних закладах. На базі Пирятинської зш І-ІІІ ст. №6 учні 10-
11 класів мають змогу здобути професію „перукаря-модельєра“ і „молодшої 

медичної сестри по догляду за хворими“, а на базі Пирятинської зш 1-ІII ст. № 4 
- кухаря і водія категорії В і С.  

Підвезення учнів 

Для забезпечення систематичного безкоштовного підвезення до місця 

навчання і додому учнів та педпрацівників за загальноосвітніми навчальними 

закладами Пирятинської міської ради закріплені території обслуговування з 

урахуванням потреби в організації перевезення учнів та педагогічних 

працівників, розроблені та затверджені спеціалізовані транспортні маршрути, 

встановлені зупинки шкільних автобусів, складені схеми маршруту та розклад 

руху. 

У 2016-2017 н.р. підвезенням до місць навчання і додому забезпечуються  
232 учні та 15 вчителів. 

09 грудня парк шкільних автобусів Пирятинської міської об’єднаної 
територіальної громади поповнився новим шкільним автобусом, який було 

придбано за рахунок коштів місцевого бюджету та освітньої субвенції у розмірі 
1,420 млн. грн. 

Робота з обдарованими учнями 

Змістовному дозвіллю учнів в позаурочний час сприяла організація 
роботи предметних гуртків на базі загальноосвітніх шкіл Пирятинської ОТГ. У 
закладах освіти працює 47 гуртків, якими було охоплено 817 учнів. Це в 
основному гуртки початково-технічного, предметно-технічного, інформаційно-
технічного, художньо-технічного та художньо-естетичного профілів. 

Школярів постійно залучають до участі у всеукраїнських, обласних 
конкурсах: математичного, природничого, українознавчого - з української мови 
імені П.Яцика, „Колосок“, „Кенгуру“, „Соняшник“ „Бобер“, „Левеня“, 
„Кришталева сова“, „Геліантус“ та інші. 



На високому рівні було проведено учнівський мовно-літературний 

конкурс імені Тараса Шевченка, за результатами якого найбільше призових 
місць отримали команди Пирятинського ліцею (16) та Пирятинської зш І-1ІІ ст. 
№6 (7). 

У II етапі XVII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 
Яцика найбільше призових місць зайняли учні Пирятинського ліцею (19 місць) 
та Пирятинської зш 1-ІII ст. № 4 (4 місця). 

У 2015-2016 н.р. 28 учнів громади взяли участь у обласному етапі 
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 10 з яких стали 
призерами. 

З 05.11.2016 по 27.11.2016 на базі Пирятинського ліцею проведений II 

етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Всього 

учасників II етапу - 450. 
Найкращі результати показали команди Пирятинського ліцею                        

(75 місць), Пирятинської зш І-ІІІ ст. №6 (37 місць), Пирятинської зш І-ІІІ ст. №4 
(28 місць). 

Також учнівські команди Пирятинського ліцею, Пирятинської зш І-ІІІ ст. 
№6, Пирятинської зш 1-ІII ст. №4 беруть участь у Всеукраїнському проекті 
„Відкривай Україну“. 

З метою підтримки обдарованої учнівської молоді розроблено міську 
цільову Програму „Стипендії міської ради обдарованим дітям Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади“. Цьогоріч стипендії у трьох 
номінаціях отримують 15 учнів. 

Харчування дітей  

З метою забезпечення збалансованоо харчування дітей виконавчим 

комітетом вживалися заходи щодо організації  у школах Пирятинської міської 

ради безкоштовного гарячого харчування дітей пільгових категорій.  
За рахунок освітньої субвенції харчувалося 131 учнів, за кошти  бюджету 

ОТГ (435,880 тис. грн.) харчувалося 342 дитини.  

Для забезпечення якісного харчування учнів у школи додатково введено 
ставки кухарів (3,25), комірника (0,5), медичної сестри (0,5) та дієтсестри (1). 

З квітня 2016 року у школах запроваджувався безготівковий розрахунок 
за обіди за допомогою банківських карток. На кінець  2016 року учнями шкіл 
отримано майже 900 банківських карток, у чотирьох школах м. Пирятин 
функціонують 7 терміналів для проведення розрахунків.  

 

Оздоровлення та відпочинок 
З метою забезпечення належної організації та проведення оздоровчої 

кампанії у 2016 році було розроблено та реалізовано ряд міських цільових 
програм, на реалізацію яких виділено 130,9 тис. грн.  

У семи таборах відпочинку організовано дворазове харчування, вартість 
якого становила 25 грн. на день, в 1 таборі - одноразове харчування вартістю 14 
грн. У цих таборах оздоровилося 472 дитини. 

Крім того, в бюджеті Пирятинської міської ради було передбачено кошти 

на оздоровлення та відпочинок 32 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 



батьківського піклування. В таборах Полтавської області відпочило 17 дітей 

вказаних категорій. 
На виконання міської Програми оздоровлення та відпочинку дітей у            

2016 році, якою передбачено часткову оплату вартості путівки для 
оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах Полтавської області у 
розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дитини віком від 6 до           
18 років, міською радою були виділені кошти в сумі 101,0 тис. грн. Цією 
програмою було охоплено 35 дітей.  

За путівками по оздоровилися та відпочили 88 дітей.  
 

Покращення матеріально-технічної бази 

Міською радою проводиться відповідна робота з питань поліпшення 

умов навчання учнів та зміцнення матеріальної бази освітніх установ. 
 За звітний період у галузі освіти проведено ряд заходів, спрямованих на  

покращення матеріально-технічного стану навчальних закладів: 

придбано шкільний автобус; 

придбано обладнання (холодильники, кухонні плити, шафи, музичну 

апаратуру та ін.) на загальну суму  982 826,00 грн.; 

та проведено ряд інших заходів, висвітлених і інших розділах звіту.  

 

Робота Центру раннього розвитку дитини „Долоньки“ 

У 2016 році продовжив свою роботу Центр раннього розвитку дитини 
„Долоньки“. Центр розвитку працював за такими напрямками: психологія, 
логопедія, англійська мова, підготовка до школи, розвиток творчих здібностей. 
Заняття проводилися 2 рази на тиждень відповідно до визначеного графіка. У 
трьох групах (підготовка до школи) проведено 276 занять, у одній групі 
(англійська мова) - 40 занять, індивідуально логопед працював з сімома дітьми, 
проведено 54 заняття. 

 

Повноваження у сфері фізичної культури і спорту 

 

 Ця галузь в Пирятинській ОТГ представлена дитячою юнацько-

спортивною школою. ДЮСШ в 2016 році фінансувалася в повному обсязі. 

 Профінансовано всі заплановані спортивні заходи (змагання різного 

рівня, збори команд, поїздки та ін.). Загальний обсяг фінансування ДЮСШ 

склав – 1342,1 тис. грн., з них 1215,8 тис.грн. видатки на утримання та 126,3 

тис.грн. капремонт приміщення. 

 З метою розвитку фізичної культури і спорту на території міської ради  

реалізовано міські програми: розвитку фізичної культури і спорту районної 

організації ВФСТ „Колос“ АПК України (89,72 тис. грн.) та розвитку 

баскетболу (22,6 тис. грн.). 

 

Повноваження у сфері озорони здоров’я  

 



Відповідно  до чинного законодавства  об’єднана громада набула 

повноважень  у сфері  охорони здоров’я. Проте реалізація цих повноважень 

ускладена відсутністю власних комунальних закладів охорони здоров’я. Але не 

зважаючи на це виконавчим комітетом здійснювалися заходи щодо покращення 

медичних послуг на території Пирятинської міської ради.  

Для якісного обслуговування сільського населення нашої громади 

проведено ремонт приміщення ФАПу та прийнято „Програму відновлення 

роботи ФАПу в с. Олександрівка“. В рамках реалізації програми придбано 

необхідне обладнання та меблі (холодильник, вироби медичного призначення, 

стільці, стіл та спецодяг) на загальну суму 21,8 тис. грн.  

З метою підтримки молодих спеціалістів у селах громади було 

розроблено „Програму закріплення спеціалістів  медичної галузі в селах 

Пирятинської ОТГ“, яка передбачає доплату до заробітної плати медпрацівнику 

Калимостівського ФАПу (2,5 тис.грн). 

Крім того, на виконання міської Програми надання медичної допомоги 

Пирятинською ЦРЛ жителям Пирятинської ОТГ на 2016 рік було забезпечено: 

пільговими медикаментами хворих на нецукровий діабет при 

амбулаторному лікуванні - 20,2 тис.грн.; 

пільговими медикаментами онкологічних хворих при амбулаторному 

лікуванні - 6,260 тис.грн.; 

технічними засобами інвалідів та дітей – інвалідів (тонометри, 

глюкометри з мовним виводом) - 11,280 тис.грн.; 

придбано медикаменти для лікування в стаціонарних відділеннях 

учасників АТО – 20,8 тис.грн.; 

надання стоматологічної допомоги воїнам АТО  10,6 тис.грн. 

З метою вирішення житлової проблеми та закріплення лікарів 

виконавчим комітетом видано 2 спеціальні ордери  на вселення у службове 

житло, придбане за кошти міського та районного бюджетів у 2015 році.  

 

Повноваження у сфері культури  

 

З метою виконання повноважень у сфері культури 1 лютого 2016 року 

створено відділ культури і туризму Пирятинської міської ради. Відділом 

вживаються заходи щодо створення умов для розвитку галузі. Першочерговими 

завданнями залишаються питання відродження, збереження і примноження 

народної творчості, організація змістовного дозвілля молоді, підвищення 

фахового рівня клубних та бібліотечних працівників, покращення організації та 

проведення свят, фестивалів, оглядів-конкурсів, виставок, а також участь 

колективів художньої самодіяльності в районних та обласних заходах. 

У сфері уваги відділу Пирятинська школа естетичного виховання, 

Пирятинський краєзнавчий музей, 2 клубних заклади (Калиновомостівський 

сільський Будинок культури та Олександрівський сільський клуб), 2 сільські 

бібліотеки (Калиновомостівська та Олександрівська).    

Головними напрямками в роботі Пирятинської школи естетичного 

виховання є постійний пошук і  застосування нових форм роботи, як з 



обдарованими учнями, так і з учнями з різними музичними даними. Протягом 

2016 року учні та викладачі школи приймали активну участь в заходах, які 

проводилися на території міста, у міжнародних, всеукраїнських, обласних 

конкурсах та фестивалях, де отримали 12 призових місць. З метою залучення 

дітей до навчання в школі викладачами та вихованцями закладу проводяться 

концерти у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.  

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування“, п.3 ст.26 

Закону України „Про позашкільну освіту“ сьомою сесією прийнято рішення 

про встановлення ряду пільг учням школи, якими на даний час користуються  

96 дітей. 

Протягом року покращено матеріально-технічну базу закладу: здійснено 

ремонти коридорів та проведено поточний ремонт 6 навчальних класів,  

встановлено 10 пластикових вікон, придбано будівельні інструменти для 

проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування приміщення школи. 

З метою організації навчального процесу придбано  телевізор для класу 

образотворчого мистецтва, 3 шкільні дошки для навчальних класів з 

теоретичних дисциплін, електропіаніно тощо. 

Пирятинський краєзнавчий музей – це скарбниця минулого та 

сьогодення. Працівники музею та члени районного історико-краєзнавчого 

товариства постійно дбають про патріотичне виховання підростаючого 

покоління, збереження та об’єктивне відтворення сьогодення, висвітлюють 

значимість історії рідного краю.  

Музей – не тільки зберігання пам’яток старовини, а й постійна робота з 

науковцями, підприємцями, засобами масової інформації, громадськістю та 

свідками історії нашого краю. Пирятинський краєзнавчий музей є початківцем 

електронної інвентарної книги. В даний час фонди краєзнавчого музею 

нараховують 14180 одиниць основного фонду, серед яких унікальні світлини 

минулого століття, книги, предмети побуту, твори сакрального мистецтва, 

особисті речі відомих земляків. За 2016 рік фонд музею поповнився на 417 

експонатів.  

У музеї проводяться відкриті заходи, під час яких проходить показ 

тематичних експозицій, презентації книг, засідання клубів за інтересами.  

З метою збереження фондів музею у 2016 році встановлено охоронну та 

пожежну сигналізації. 
 

У сільських клубних закладах працюють різні за жанрами та видами                  

7 гуртків художньої самодіяльності, 1 любительське об’єднання, 1 клуб за 

інтересами, в яких приймає участь 50 осіб. 

В рамках затвердженої Програми культурно-мистецьких заходів на 2016 

рік в клубних закладах проводилися  різні  заходи по відзначенню державних 

свят та свят народно-релігійного календаря, дискотеки та інші. 

Активно проводиться робота по залученню молодого покоління до участі в 

культурно-мистецьких заходах в Олександрівському сільському клубі. 

Учасники художньої самодіяльності приймають участь в міських, районних та 

обласних заходах. 



Впродовж року значно покращено матеріально-технічну базу в клубному 

закладі села Олександрівка: придбано звукопідсилюючу апаратуру та 

інструменти для настільних ігор. 

На території міста культурно-мистецькі заходи проводилися спільно з 

сектором культури і туризму районної державної адміністрації. Окрім 

традиційних свят: Проводи Зими, фестиваль „Травневий калейдоскоп“, Свято 

Івана Купала, День молоді, День міста, Новорічні заходи, у 2016 році 

запроваджено нові. Вперше в Пирятині масштабно відзначався День Європи. 

Пирятинська громада прийняла участь у першому Всеукраїнському Фестивалі 

Громад часів Київської Русі, який проходив у Парку „Київська Русь“, стала 

організатором акцій: „Ще не вмерла, але час рости“ за участю Кобзарського 

табору та по збору коштів для лікування учасників АТО. Пирятинська міська 

рада була співорганізатором фестивалю авторської пісні та обласного телешоу-

конкурсу дитячої пісні і танцю „Естрадна веселка“. 

 

У квітні 2016 року на території об’єднаної територіальної громади 

створено дві сільські бібліотеки – Калиновомостівську та Олександрівську. 

Книжковий фонд сільських бібліотек поповнено 256 примірниками, здійснено 

підписку періодичних видань. Олександрівську бібліотеку підключено до 

мережі Інтернет. 

З метою популяризації туристичної привабливості Пирятинської громади 

відділом культури і туризму міської ради, сектором культури і туризму 

райдержадміністрації спільно з Національним природним парком 

„Пирятинський“ 26 вересня, напередодні Всесвітнього дня туризму та Дня 

туризму в Україні, в Центрі громадського діалогу були підведені підсумки 

районного конкурсу „Туристична Пирятинщина“.  

Свій туристичний продукт Пирятинська громада представила на 23-у 

Міжнародному туристичному салоні UITM „Україна“, що проходив у м. Києві, 

на 10-й Міжрегіональній виставці-турсалон „Відпочивайте на Полтавщині!“ 

З метою розвитку внутрішнього туризму в Україні та розкриття його 

потенціалу усьому світові у червні учасники Всеукраїнського велопробігу 

„Вишиваний шлях“ побували на острові Масальський та оглянули наше місто. 

    У 2016 році розроблений рекламно-презентаційний буклет з питань 

туристичної інфраструктури „Туристичний маршрут: „Славетна 

Пирятинщина“. 

 Належна робота проводиться по збереженню та розвитку народних 

художніх промислів. Витвори пирятинських майстрів милують око істинних 

знавців мистецтва під час проведення різноманітних свят і фестивалів. 

 Поряд із зазначеними здобутками існує ряд проблем, що потребують 

вирішення у 2017 році.  

 2017 рік – рік ювілеїв наших закладів – 50 років з дня створення 

Пирятинського краєзнавчого музею та 60 років Пирятинській школі 

естетичного виховання. Тому на цей рік заплановано багато заходів по 

ремонтах приміщень та зміцненню матеріально-технічної бази. Це – заміна 



вікон на енергозберігаючі (24 – ШЕВ), ремонти  внутрішніх приміщень, 

придбання музичних інструментів для школи, благоустрій прилеглих територій.  

 Значною проблемою в школі естетичного виховання є відсутність 

молодих кваліфікованих кадрів. 

 В Олександрівському сільському клубі планується продовження робіт по 

приведенню в належний стан закладу – завершення ремонту даху та внутрішніх 

приміщень, придбання одягу сцени та музичних інструментів. 

 Культурні досягнення та традиції – це скарб, яким треба вправно 

скористатися. Тож, збереження культурного спадку, шанування своїх видатних 

земляків, розвиток народного мистецтва, організація та проведення заходів у 

громаді є основними напрямками діяльності відділу.  

 

Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього природного середовища 

 

Одним із важливих питань в діяльності міської ради є питання земельних 

відносин, як в обліку землі, так і регулювання платежів за землю. За 2016  рік 

від використання земельних ділянок, які перебувають в приватній власності та 

на правах оренди до міського бюджету надійшло 7 624, 479 тис.грн. з них: 

орендна плата юридичних осіб - 5505, 744 тис.грн.; 

орендна плата фізичних осіб  - 672, 651 тис.грн..; 

земельний податок на земельні ділянки юридичних осіб -                           

1331, 926 тис.грн.;  

земельний податок на земельні ділянки фізичних осіб  -  114,158 тис.грн. 

Відділом із земельних та екологічних питань обстежувалася територія 

населених пунктів міської ради з метою виявлення користувачів земельних 

ділянок, які ухиляються від сплати за землю. Зокрема, у 2016 році проводилась 

робота з власниками споруд на території колишнього підприємства 

”Райагробуд” з метою заключення договорів оренди на землю. Проводились 

неодноразові зустрічі з власником „АТП–15343“ щодо ефективного 

використання земельної ділянки площею 4 гектари та заключення договору 

оренди із зацікавленими в її подальшому використанні субʼєктами 

господарської діяльності. 

Протягом звітного року проводилася робота по укладенню 11 нових 

договорів на заміну договорів, термін яких закінчився, моніторингу плати за 

земельні ділянки комунальної власності, державної реєстрації земельних 

ділянок.   

 У квітні 2016 року проведено щорічну інвентаризацію земельних ділянок, 

наданих громадянам для ведення городництва терміном на 1 рік, в районі 

автошляху до с. Тарасівка (права сторона), в районі ДП „Пирятинське лісове 

господарство“ та на в’їзді в село Верхоярівка. 



  Посвідчено право власності на 2 земельні ділянки по 2 га кожна за 

межами населеного пункту в адміністративних межах Пирятинської міської 

ради. Ці земельні ділянки повернуто із приватної власності, які були передані 

громадянам  районною державною адміністрацією з порушенням земельного 

законодавства. Це інвестиційно-привабливі землі, які мають вдале транспортно-

географічне положення. Для формування цілісної  земельної ділянки  

виконкомом проводиться робота щодо передачі у власність міської ради 

земельної ділянки площею 1,5  га, яка знаходиться в користуванні ДП 

„Полтаваоблавтодор“. 

   З метою сприяння місцевому бізнесу, підтримки малого та середнього 

підприємництва відділом із земельних та екологічних питань підготовлено на 

сесію міської ради 3 рішення щодо  розробки  проектів землеустрою на 

земельні ділянки та права оренди на них, які  будуть визначені  на земельних 

торгах у формі аукціону відповідно до чинного законодавства. 

 Проблемним питанням в місті залишається виділення земельних ділянок 

для індивідуального житлового будівництва особливо для  учасників бойових 

дій. У 2016 році на адресу міської ради надійшло 38 таких звернень. Відділом із 

земельних та екологічних питань ведеться облік заяв.  На даний час  

потребують виділення  землі 60 осіб. Крім того, вживаються заходи щодо 

забезпечення земельними ділянками всіх учасників бойових дій, які  мають 

право на отримання земельних ділянок.  З цією метою  у комунальну власність 

громади повернено земельну ділянку площею 0,8242 га по  вулиці Урожайна, 

17 в м.Пирятин. Зазначену земельну ділянку було зарезервовано для учасників  

бойових дій під  індивідуальну житлову забудову. Робочою групою 

запропоновано виділити 10 ділянок під  забудову. Продовжується робота  по  

зміні цільового призначення вказаної земельної ділянки після затвердження 

Верховною Радою України нового Генерального плану міста та подальшої 

передачі її у приватну власність учасникам АТО.  

  У 2016 році 5 учасникам  бойових дій надано дозволи на розробку 

проектів землеустрою на земельні ділянки площею 1 гектар кожна в межах села 

Верхоярівка. З них 2 вже затверджено, а земельні ділянки передані у приватну 

власність. 

З метою позитивного розгляду звернень громадян з земельних питань   

відділом систематично вивчаються питання та готуються проекти рішень на 

сесію міської ради. Надано 81 дозвіл  на розробку технічних документації із 

землеустрою  фізичним та юридичним особам, затверджено            83 технічних 

документацій із землеустрою   для індивідуальної житлової забудови, 

гаражного будівництва, торгівельних об’єктів та об’єктів громадської забудови.  

Крім того, 28  фізичним та юридичним особам надано дозвіл на розробку 

проектів землеустрою, затверджено 5 проектів  землеустрою для будівництва та 

обслуговування закладів торгівлі, гаражного будівництва та  зміни цільового 

призначення ділянок. 

Впродовж року проведено 24 виїзних комісії щодо вирішення земельних 

спорів та встановлення меж земельних ділянок,  які виникають при 

встановленні парканів та будівництві споруд у приватизованих дворах, 



самозахваті прибудинкових територій багатоквартирних будинків та при 

веденні господарської діяльності суб’єктами господарювання.  

У 2016 році працівниками відділу із земельних та екологічних питань 

громадянам надано 1538 довідок про користування землею, з них: 

1163 (75,6 %) - надано для подання до управління соціального захисту 

населення Пирятинської райдержадміністрації для отримання допомоги по 

малозабезпеченості;  

305 (19,8 %) - для подання до Пирятинського районного центру 

зайнятості при встановленні осіб на облік працевлаштування; 

70 (4,6 %) - для подання  до органів нотаріату при оформленні спадщини 

на нерухоме майно, державної фіскальної служби України та органів місцевого 

самоврядування. 

 

Відповідно до звернень фізичних та юридичних осіб щодо надання 

дозволів на видалення аварійних дерев було проведено 8 виїзних комісій по 

обстеженню зелених насаджень. За результатами обстежень складено 20 

ордерів на видалення 25 аварійних дерев. Спільно з представниками КП 

„Каштан“ проводиться робота по  визначенню місць обпилювання сухих гілок 

та дерев, вражених  омелою.  

Крім того, працівники відділу здійснюють контроль за виявленням 

незаконних видалень дерев в межах населених пунктів Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади.  

Впродовж року проводилися планові природоохоронні заходи та заходи 

щодо покращення благоустрою міста, зокрема:  

озеленення центральної частини міста та територій підпорядкованих 

міській раді організацій та  навчальних закладів;  

проведення соціально-екологічної акції з прибирання та благоустрою 

засмічених зелених зон, а також місць громадського відпочинку  - „Зробимо 

Україну чистою разом!“;  

організація та проведення щорічного конкурсу„Найкращий будинок та 

благоустрій території“,  в якому визначено переможців у двох номінаціях: 

„Найкращий будинок“ та „Найкраща клумба“.   

В звітному році продовжено роботу по реалізації проекту 

міжмуніципального співробітництва щодо збору та вивезення твердих 

побутових відходів, розширенню мережі організованого збору та вивезенню 

ТПВ з населених пунктів міської ОТГ. Для визначення оптимальних місць 

встановлення контейнерних майданчиків проводились сходки громадян за 

місцем їх проживання (вул.Київська, Аврущенка, Європейська, Полтавська та в 

селах Калинів Міст та Верхоярівка.)  



Виконавчим комітетом спільно з КП „Каштан“ вживалися заходи для 

ліквідації карантинних організмів (амброзія, сантифолія), попередження появи 

на території міської ради нових та знищення вже існуючих вогнищ 

карантинних шкідників, бур’янів і хвороб рослин, а також запобіганню їх 

проникнення у місця, де вони відсутні.  

Крім того, навесні та восені проводилася профілактично-роз’яснювальна 

робота щодо заборони спалювання сміття та опалого листя.  Виконавчим 

комітетом за участю ПП „ТРК „Пирятин“, представників правоохоронних 

органів, КП „Каштан“ проведено рейди щодо виявлення таких випадків, на 

порушників складено адміністративні протоколи. У вересні 2016 року з 

ініціативи міської ради в Пирятині   проведено  наукову конференцію 

„Збереження, відновлення природних та штучних комплексів на прикладі 

Лівобережного Лісостепу“  участь в якій взяли представників Пирятинського, 

Гребінківського та Чорнухинського районів. 

 

Повноваження у сфері соціального захисту населення  

У зв’язку з тим, що Пирятинська міська рада набула статусу об’єднаної 

територіальної громади збільшилися і повноваження у сфері соціального 

захисту. Виконавчим комітетом було   спрямованих на підтримку соціально 

незахищених категорій населення, зайнятості населення та вирішення 

проблемних питань соціального характеру.  

Для надання якісних соціальних послуг жителям об’єднаної громади-

громадянам похилого віку, які потребуть обслуговування вдома,  міська рада 

стала співзасновником Територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) Пирятинського району.  

З метою вирішення питань щодо надання соціальних послуг особам та 

сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах створено міський центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних 

фінансових можливостей виконком міської ради здійснив ряд заходів по 

соціальному захисту пільгових категорій населення. Впродовж останніх років, і 

цей рік не є виключенням, інвалідам по зору надавалась 50 % пільга по оплаті 

за послуги стаціонарного телефонного зв’язку на суму 3,6 тис. грн. (16 осіб).  

Комісією по попередньому розгляду матеріалів для надання разової 

грошової допомоги на лікування малозабезпеченим та хворим громадянам 

розглянуто  40 заяв від інвалідів, ветеранів війни та праці, учасників АТО і 

членів їх сімей, багатодітних та одиноких матерів, інших категорій.  З міського 

бюджету надано цільову грошову допомогу на лікування в сумі 76,4 тис. грн. (в 

2015 році – 48,5 тис. грн.), з них: 30 онкохворим – 32,0 тис. грн.;                                

10 тяжкохворим – 8,0 тис. грн.;  3 учасникам АТО –  14,0 тис. грн.; 39 особам – 

22,4 тис. грн. 



Протягом року 14 особам, які здійснили поховання, надано допомогу  на 

поховання громадян, які не досягли пенсійного віку і на момент смерті не 

працювали, не були підприємцями та не перебували на обліку в районному 

центрі зайнятості, на загальну суму 9,6 тис. грн.  

Питання опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом 

здоров’я не можуть самостійно забезпечити свої права і здійснювати обов’язки, 

допомагає виконкому вирішувати його дорадчий орган – опікунська рада. У 

2016 році опікунська рада провела 8 засідань, на яких розглянуто 15 звернень з 

питань опіки та піклування, прийнято відповідні рішення. 

На виконання Програми зайнятості населення на 2016 рік для організації 

та проведення громадських та тимчасових робіт для осіб, зареєстрованих як 

безробітні,  відповідно до рішення виконкому в комунальному підприємстві 

„Каштан“  було створено додаткові робочі місця та з міського бюджету 

використано 68,7 тис. грн. (відпрацьовано 1601 людино-днів). Ці заходи 

сприяли покращенню матеріального стану тимчасово безробітних громадян та 

їх сімей, а також благоустрою міста. 

Крім того, на виконання міської цільової Програми покращення якості 

соціального обслуговування найбільш вразливих верств населення об’єднаної 

територіальної громади у 2016 році до  громадських  робіт залучено безробітніх 

осіб, зареєстрованих  в  районному  центрі  зайнятості, для виконання робіт по 

інформуванню населення міста стосовно порядку отримання житлових 

субсидій, технічної підготовки документації, кур’єрської доставки документів 

та запитів. Профінансовано 13,7 тис. грн. 

Впродовж року реалізовано міську цільову Програму надання соціальних 

послуг особам, що перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги. Реалізація програми дала змогу призначати компенсацію 

непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування  і потребують постійної сторонньої допомоги. Четверо 

громадян м. Пирятина отримали  компенсаційні виплати – 16,2 тис.грн. 

Впродовж минулого року реалізовувалася міська цільова програма 

соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Лубенській міській раді перераховано   

міжбюджетний трансферт для Лубенського міського центру соціальної 

реабілітації 18 дітей-інвалідів – 44,2 тис.грн. Також перераховано кошти 

районній раді за надані послуги по перевозу дітей до місця реабілітації - 

Лубенського міського центру соціальної реабілітації дітей -інвалідів в сумі 21,0 

тис.грн..     

 Для проведення заходів по відзначенню пам’ятних дат, пов’язаних з 

Чорнобильською трагедією, вшанування пам’яті померлих громадян, 

постраждалих від Чорнобильської катастрофи, проведення поточного ремонту 

меморіальної стіни біля пам’ятника та благоустрою території виділено з 

міського бюджету та передано управлінню праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації кошти в сумі 6,0 тис. грн. 



Щоквартально надавалася грошова допомога на оплату житлово-

комунальних послуг  батькам, які втратили своїх синів у бойових діях в 

Афганістані, на загальну суму 2,8 тис. грн. 

На виконання міської цільової Програми підтримки членів сімей 

військовослужбовців, які проживають на території населених пунктів 

Пирятинської міської ради, мобілізованих на військову службу та які несуть 

службу по контракту в зоні антитерористичної операції, надано матеріальну 

допомогу 78 сім’ям для оплати за надані житлово-комунальні послуги на 

загальну суму 41,6 тис. грн. Для оздоровлення учасників АТО надано 

матеріальну допомогу в сумі 28,0 тис.грн. (по 2,0 тис.грн. кожному). Оплачено 

оздоровчу путівку вдові загиблого учасника АТО - 8,316 грн. 

З метою підтримки цієї ж категорії сімей  надано  матеріальну цільову 

допомогу на харчування 22 дітям-учням 1-11 класів на загальну суму                  

12,5 тис. грн. Крім того, батьків 5 дітей дошкільного віку звільнено від плати за 

харчування в ДНЗ.    

Для забезпечення організації оздоровлення дітей-сиріт у спортивно-

оздоровчих закладах Полтавської області було придбано 18 путівок на суму 

53,3 тис. грн. 

Розуміючи потреби людей з обмеженими фізичними можливостями та 

створюючи умови для спілкування і культурного дозвілля в рамках співпраці 

міської ради з Пирятинською районною організацією інвалідів „Союзу 

організацій інвалідів України“ профінансовано заходи Клубу інвалідів „Мрія“ 

на суму 4,0 тис. грн. 

Соціальний захист ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів, 

інвалідів та учасників антитерористичної операції  забезпечується відповідно 

до Програми районної організації ветеранів, на що з міського бюджету виділено 

25,0 тис. грн.  

Крім того, в рамках реалізації Програми покращення фізичного та 

психологічного стану учасників антитерористичної операції облаштовано 

кімнату психологічного розвантаження на суму 48,557 тис. грн. На виконання 

цієї Програми учасники АТО пройши курс оздоровлення в спортивно-

дозвільному центрі (15,8 тис.грн.) 

Впродовж 2016 року послугами територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Пирятинського району 

скористалися 1206 осіб - жителів Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади. Для утримання цієї установи з бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади виділено 1752,0 тис.грн.  

У відділенні організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги послуги отримали 385 осіб, у відділенні соціальної реабілітації 

(відділення соціально-медичних послуг) – 491 особа, послугу „Догляд вдома“ 

надано відділенням соціальної допомоги 262 особам, „соціальним таксі“ 

скористалися 17 осіб. 

Станом на 01.01.2017 у відділенні стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового проживання терцентру перебуває 25 громадян, з них: жителі 



Пирятинської об’єднаної територіальної громади – 11 осіб. Впродовж звітного 

року послугою стаціонарного догляду скористалися 13 мешканців громади.  

З метою підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців- 

учасників АТО та забезпечення їх оздоровлення за рахунок коштів міського 

(8500,0 грн.) бюджету у жовтні-листопаді 2016 року забезпечені оздоровчими 

послугами в приватному акціонерному товаристві лікувально-оздоровчих 

закладів ,,Миргородкурорт“ 2 члени сім’ї загиблих учасників 

антитерористичної операції на загальну суму 8316,0 грн. 

У Пирятинському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на 

обліку впродовж року перебувало 27 сімей (у них 45 дітей), які опинилися у 

складних життєвих обставинах (з них 12 сімей виявлено в 2016 року), що 

проживають на території Пирятинської об’єднаної територіальної громади. 

Послугами фахівців із соціальної роботи охоплено 67 сімей, яким надано 512 

соціальних послуг, за місцем проживання. Соціальним супроводом фахівців із 

соціальної роботи Пирятинського районного центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді охоплено 4 сім’ї  з метою створення належних умов для 

виховання, проживання та розвитку дітей, а саме: сформувати навички 

відповідального батьківства, ведення здорового способу життя, планування 

бюджету, ведення домашнього господарства, подолання конфліктних ситуацій, 

відновлення документів. В грудні 2 сім’ї знято з соціального супроводу з 

позитивним результатом.  

Кризовим сім’ям надана допомога в  оформленні держаної соціальної 

допомоги  при вагітності та пологах,  в придбанні твердого палива (дров), в 

проходженні курсу лікування від алкогольної залежності в наркологічному 

відділенні Пирятинської  ЦРЛ в оформленні  права власності на житло, сприяли 

в реєстрації дитини, поновленні свідоцтва про народження, паспорту.  

Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з РВ КВІ 

УДПтСУ в Полтавській області проводиться соціальна робота з 25 особами 

молодіжного віку, засудженими до покарань не пов’язаних з позбавленням волі 

(з них 15 осіб поставлені на облік в 2016 році), спрямована на профілактику 

асоціальної поведінки, надається інформація з питань працевлаштування, 

отримання державної соціальної допомоги.  

  

Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свобод і законних інтересів громадян 

В 2016 році забезпечено захист законних прав Пирятинської міської 

об’єднаної тереторіальної громади в цивільних, адміністративних, 

господарських судах (прийнято участь в більш ніж 40 судових засіданнях та 

проведено контроль на предмет правомірності позовних заяв про визнання 

права власності на нерухоме майно, поновлення строку прийняття спадщини та 

ін.). 

Проведена претензійна робота з суб’єктами господарювання в сфері 

земельних відносин.  



Працює громадська приймальня по наданню безоплатної юридичної 

допомоги (надана правова допомога 58 громадянам). Здійснюється співпраця з 

Пирятинським бюро правової допомоги.  

Спеціалістами виконкому міської ради пройдено навчання в межах  

шведсько-українського проекту „Місцеве самоврядування та Верховенства 

права в Україні“ реалізованого шведським урядовим агентством з питань миру, 

безпеки та розвитку, Академією Фольке Бернадотта (FBA) у партнерстві з 

Асоціацією малих міст України та Центром Разумкова. 

Проведена робота щодо передачі до комунальної власності безхазяйного 

нерухомого майна та спадщини громадян, яка визнана судом відумерлою 

зокрема: будинковолодіння по вулицях Суворова, 33, Київська, 131, Цибаня, 8 в 

м.Пирятин.  

За звітний період між міською радою та суб’єктами господарювання 

працівниками міської ради розроблено та укладено 1214 господарських 

договорів з виконання підрядних робіт, поставки різних видів товарів, надання 

послуг та 12 договорів про  пайову участь (внесок) замовника у створені і 

розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури при 

будівництві об’єктів містобудування на території м. Пирятин на загальну суму 

62946,00 грн. 

            В судовому порядку здійснюється захист інтересів недієздатних осіб та 

дітей позбавлених батьківського піклування зокрема: розгляд заяв  

Пирятинського психоневрологічного будинку – інтернату, громадян            

Олійник О.В., Рімші М.Й., Іванюти В.М. та інших.  

Проведено щорічну планову перевірку Пирятинського 

психоневрологічного     будинку – інтернату на предмет виконання Правил 

опіки і піклування. 

Міською радою прийнято рішення щодо клопотання перед Президентом 

України про присвоєння почесного звання України „Мати-героїня“ Кійко Ользі 

Олександрівни. 

При виконкомі міської ради функціонує адміністративна комісія. У 2016 

році на засідання адмінкомісії розглянуто  25 адміністративних протоколів, а 

саме: 

ст. 152 КУпАП „Порушення правил благоустрою“ – 6 справ; 

ст. 154 КУпАП „Порушення правил тримання собак і котів“ – 1 справа; 

ст. 155 КУпАП „Порушення правил торгівлі і надання послуг 

працівниками торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, 

громадянами, які займаються підприємницькою діяльністю“ – 1 справа; 

ст. 156 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі алкогольними напоями 

і тютюновими виробами“ – 1 справа; 

ст. 159 КУпАП ,,Порушення правил торгівлі на ринках“ – 2 справи; 



ст. 179 КУпАП ,,Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв 

на виробництві“ – 1 справа; 

ст. 180 КУпАП „Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння“ – 1справа; 

ст. 182 КУпАП „Порушення правил додержання тиші в населених пунктах 

і громадський місцях“ – 11 справ; 

ст. 183 КУпАП „Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб“ – 1 справа. 

За результатами розгляду притягнуто до адміністративної 

відповідальності 24 особи, з яких: оштрафовано 24 особи, накладено штрафів 

на загальну суму 4301,00 грн., з яких сплачено добровільно 918,00 грн., 

передано на примусове виконання до ДВС Пирятинського районного 

управління юстиції 3383,00 грн.;  

 закрито за ст. 38 КУпАП у зв’язку із відсутністю складу     

правопорушення – 1 справу.  

Притягнуто до адміністративної відповідальності за продаж алкогольних 

виробів неповнолітнім громадянку Святоху Т.В. за ч.2 ст.156 КУпАП. 

Потребує покращення співпраця з правохоронними органами та 

виконавчою службою.  

Особливістю цього звітного року для виконкому міської ради було не 

тільки те, що це перший рік нової каденції, а й те, що фактично з першого дня 

бюджетного і календарного року міська рада в статусі органу управління 

обʼєднаної громади почала приймати нові повноваження у сфері освіти, 

культури, соціального захисту, охорони здоровʼя, розширення 

адміністративних меж та долучення до зони своїх повноважень і  

відповідальності сільських населених пунктів, які ввійшли до складу ради в 

процесі обʼєднання. Цей обсяг відповідальності розповсюдився практично на 

всі сфери життєдіяльності міста та сільських населених пунктів ОТГ. Це мало 

значний влив на роботу виконавчого комітету, зміні функцій та розподілу 

обовʼязків не тільки новостворених відділів та новоприйнятих працівників, а й 

на працівників, які працюють в апараті не один рік. З формуванням нових 

відділів, створенням центру муніципальних послуг не було жодного з 

працівників кому б не довелося опановувати нові функції, навчатися та 

знаходити нові підходи до виконання завдань. Це стосується і фінансового 

управління і відділів: бухгалтерського обліку та звітності, освіти, 

муніципальних послуг та правових питань.  

Вперше напрацьовувався впродовж звітного року досвід роботи: 

 в сфері бюджетної децентралізації (прямі міжбюджетні відносини з 

Мінфіном, казначейством),  

організації навчального процесу та забезпечення стабільної роботи 

загальноосвітніх закладів, ДЮСШ, школи естетичного виховання,  

наданні адміністративних послуг  (доступ до Державних реєстрів, 

формування Реєстру територіальної громади). 

Зрозуміло, що в цій ситуації легко не було нікому. Тому просив би з 

розумінням віднестися до всіх тих недоліків та прорахунків, які виникали 



інколи в нашій роботі. Адже ми були першими серед небагатьох на Україні, 

нам не було у кого вчитися та й часу частіше всього на це не було. Мало цьому 

сприяло і  чинне законодавство України і відсутність реальної підтримки 

галузевих структур виконавчої влади, перш за все обласного рівня. Саме тому, 

в цих умовах ми найбільше потребували і розраховували на розуміння та 

підтримку членів виконкому і депутатів. За цей рік були різні ситуації в нашій 

роботі і ми вдячні всім, хто був з нами і критикуючи конструктивно розумів та  

прагнув підтримати. Сподіваюсь, що кожен з нас виніс свій урок за цей рік 

роботи і життя. Але ми повинні бути свідомі того, що той, хто йде першим і 

постійно прагне кращого та змін, не зможе повністю уникнути помилок та 

працювати ідеально. А у звʼязку з тим, що у нас попереду ще багато планів і 

завдань, і сподіваюся – можливостей, які дає нам децентралізація і реформа, 

нам необхідно консолідувати зусилля всіх нас на   вирішення проблем та 

розвиток Пирятинської громади.  

Тому актуальними напрямками для роботи у 2017 році вважаю:   

 подальша робота по оптимізації та ефективному використанні 

бюджетних коштів (тендерні закупівлі, широке використання „ProZorro“, 

закріплення бюджетних призначень за установами, в тому числі через надання 

статусу юридичних осіб, та інші); 

 підтримка малого та середнього підприємництва у галузі будівництва, 

житлово-комунального господарства, надання побутових послуг та розвитку 

фермерства і самозайнятості у сільській місцевості;  

 проведення комплексу заходів по енергоефективності та 

енергозбереженню (модернізація котелень, реконструкція мереж, утеплення 

приміщень);  

 покращення матеріально-технічної бази освітніх, культурних, 

медичних  і спортивних  закладів та комунальних підприємств; 

 підвищення економічної ефективності комунальних підприємств ОТГ 

та використання їх потенціалу як для підвищення якості послуг для жителів 

громади, так і в проектах співробітництва з сільсьськими громадами; 

 подальший розвиток інфраструктури міста та сіл (дороги, освітлення, 

водопостачання та водовідведення); 

 підвищення кадрового потенціалу та професійного рівня працівників як 

міської ради, так і всіх муніципальних установ та закладів.  

 

 

 

 


